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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศไทยเริม่ ฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ ขณะทีร่ าคาน้�ำ มันและพลังงานอ่อนตัวลง
มาก ในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ทางรัฐบาล จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวและขยายตัวได้เร็วขึ้น
อย่างไรก็ดี ในปี 2558 ผลการดำ�เนินงานของบริษทั เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ บริษทั มีความตัง้ ใจและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยาย
การลงทุนเพือ่ ต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ให้กบั บริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยกำ�หนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจให้สอดคล้อง
กับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทัง้ ศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ แก่บริษทั ดำ�เนินนโยบายให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ของตลาด ดำ�เนินการด้านบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต ด้านคุณภาพและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริษทั
มีผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้น
ถึงอย่างไร คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการตามกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคณ
ุ ธรรม โดยบริษทั ได้เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกทัง้ ยังได้ตระหนักถึงความ
สำ�คัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเสมอมา
ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่านของบริษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
พันธมิตรทางการค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินที่ให้โอกาส ให้ความเชื่อมั่น
และให้การสนับนุนการดำ�เนินงานของบริษทั ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั การสนับสนุนจากทุนท่านด้วยดีตลอดไป
พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
บริษัทประสบความสำ�เร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
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( นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง )
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน
3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
รายนามของกรรมการตรวจสอบและจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
											
นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
นายพินิต นาคสุขุม1
กรรมการตรวจสอบ
ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์2

จำ�นวนครัง้
5/5
5/5
2/3
1/1

1. ได้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากถึงแก่กรรม
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภาระกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนด
และแนวทางปฎิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สำ�คัญร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจ
สอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอ แนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุก
ไตรมาสเพื่อให้มีการดำ�เนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะให้
ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำ�คัญ และความเพียงพอ
ในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท
ว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ง มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีนัยสำ�คัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความ
สมเหตุสมผล
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ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่ง
ครอบคลุมระบบงานที่สำ�คัญของบริษัท และได้ให้ข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมิน COSO ปี 2013 ที่ปรับปรุงใหม่ ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ ทำ�ให้มี
ความมั่นใจต่อประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิด
ชอบความเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทำ�ขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงและมีการปรับแผน
การตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจ
สอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ เหมะสม
และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี
การปฎิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำ�กับตลาด
ทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ในปี 2558
บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้านการกำ�กับดูแล ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำ�หนดดังกล่าว
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำ�รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด เพื่อให้มและหน่
ั่นใจว่าวรายการดั
ยงานอื่นงกล่
ๆ ทีาวสมเหตุ
่เกี่ยวข้อสงกํมผลและเป็
าหนด น เพื่อให้มนั่ ใจว่าร
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับรายงานของผูคณะกรรมการตรวจสอบมี
้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงิ
นว่านรายการ
ความเห็
ชอบกับรายงานของผู้บร
ยเหลือทางการเงิ
่ยวโยงกั
่ได้พิจารณานั้น
ค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น บริษัทดำวามช่
�เนินวการตามเงื
่อนไขทางธุนรทีกิ่เกีจปกติ
ที่มีเงืน่อทีนไข
บริษัท้งรายการที
ดําเนินการตามเงื
รกิจดปกติ
การค้าทั่วไปซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั
่มีสาระสำ�คั่อญนไขทางธุ
ได้รับการเปิ
เผย ที่มีเงื่อนไขการค้าท
เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งรายการ
และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุป
ผู้สอบบัญชีภายนอก
ผู้สอบบัญชีภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฎิบัติงานของผู
้สอบบัญชี สำ�หรับปี 2558
และเห็นว่า นความเป็นอิสระแ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาประเมิ
และเห็
ว่า ยบค่าสอบบัญชีสำ�หรับปี 2559 ที่
ผลการปฎิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และได้
เปรีนยบเที
ผลการปฎิ
บัติงานโดยรวมอยู
่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอ
เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น จากเรื่องการเปลี
่ยนรายงานของผู
้สอบบัญชีตามมาตรฐานการ
2559
สอบบัญชีแบบใหม่ และเรื่องการนำ�มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งต้องนำ�มาปฏิบัติ
ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเพิม่
ใช้ในปี 2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมี
นชอบเสนอต่
อคณะ
จากเรื่องการเปลีค่ยวามเห็
นรายงานของผู
้สอบบั
ญชีตามมาตรฐาน
กรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้
ซ
วอเตอร์
เ
ฮาส์
คู
เ
ปอร์
ส
เอบี
เ
อเอส
จำ
�
กั
ด
การสอบบัญชีแบบใหม่ และเรื่องการนํามาตรฐานการบั
ญชีท
มาปฏิบัติใช้บาท
ในปี 2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำ�หรับปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำ�นวนรวม 1,650,000.คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมก
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบ
โดยมี
คา่ สอบบัดระวั
ญชีงเป็รอบคอบและมี
นจํานวนรวมค1,650,000.บาท
ในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกั
บความระมั
วามเป็น
อิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง เท่าเทียมกัน
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ควา
อิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล ท
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง เท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวรวิ
นายวรวิ
ทย์ทย์ศิริวศิัฒรน์ิววัฒิมน์ลวิมล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6

เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งรายการท
ได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุปร
ผู้สอบบัญชีภายนอก

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระแล
นว่า
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำและเห็
�กัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
่ในระดับที่นจ่าารณา
พอใจ มีความเป็นอิส
บริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 4 ท่าน โดยมี นายวรวิทย์ผลการปฎิ
ศิริวัฒน์วิมบลัติงเป็านโดยรวมอยู
นประธานคณะกรรมการพิ
2559
ค่าตอบแทน นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง และ รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ เป็นกรรมการพิจารณาค่า
ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเพิม่
ตอบแทน ทั้งนี้ใน ปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน1 จากเรื
ครั้ง ่องการเปลี่ยนรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีแบบใหม่ และเรื่องการนํามาตรฐานการบัญชีที่ป
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ทบทวนผล
มาปฏิบัติใช้ในปี 2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบ
ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำ�หนดหลั
กเกณฑ์ หรือวิธีการกำ�คหนดค่
คณะกรรมการตรวจสอบมี
วามเห็าตอบแทนให้
นชอบเสนอต่อคณะกรรมก
แก่กรรมการที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบ
โดยมีคา่ สอบบัญชีเป็นจํานวนรวม 1,650,000.- บาท
อนึ่ง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่
างอๆสังเกตโดยรวม
คำ�นึงถึงขนาดของธุรกิจ ความ
ความเห็นและข้
เหมาะสมของจำ�นวนกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วย
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความ
อิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล ทร
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง เท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล )
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7

การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
สร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการ
มีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินงาน ขณะเดียวกันได้
เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำ�เนินงาน
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำ หนดหลักการกำ�กับดูแลกิจการ และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งบริษัทเห็นว่าหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน กำ�หนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้
การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยเห็นถึงความสำ�คัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทได้มีส่วน
ร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด จึงเห็นควรกำ�หนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะดำ�เนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับ
สินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ” และ “การให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทให้บริษัทเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ดังนั้น บริษัทจึงกำ�หนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทจะไม่เรียกร้อง หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวม
ถึงดำ�เนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการการกระทำ�ที่เข้าข่าย หรือสุ่มเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว และกำ�หนดมาตรการ
ในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ
พนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องสามารถ ที่จะแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานใน
บริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้อง
เรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะ
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
		
เลขานุการบริษัท
		
โทร. (02) (02) 682-6328 ต่อ 450
E-mail : pipit@rwi.co.th
		
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 170 		
E-mail : komwuthi@cenplc.com
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เพื่อให้สอดคล้อง “หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบันและกำ�หนดให้มีแนวปฏิบัติโดยได้จัดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ไม่กระทำ�การใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นราย
อื่น ดังนั้น ได้ก�ำ หนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญ ดังนี้
1.  สิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำ�คัญ
สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำ�ไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่
ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำ�เป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท HYPERLINK “http://www.rwi.co.th” www.rwi.co.th
2.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�ำ คัญ
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมาย
จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำ�เป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูล
นั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.rwi.co.th
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำ�ปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำ�นวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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ข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จ�ำ เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำ�เนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : pipit@rwi.co.th หรือ โทรศัพท์สาย
ตรง (02) 682-6328 ต่อ 450
3.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค�ำ นึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุม ตามแนวทางของกฎหมาย ควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับ
แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่ง เป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัท
จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 เมื่อวันพฤหัส ที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ใน
การประชุมทุกปี บริษัทจะคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ดังนี้
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2 เดือนก่อนวันประชุม คือ ใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.rwi.co.th) ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับทีบ่ ริษทั มอบให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสาร (เป็น
ภาษาอังกฤษกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 22 เมษายน 2558 ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ 8 วัน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทัง้ ได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ขา่ วหุน้ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม
31 วัน คือในวันที่ 30- 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2558
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แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2 เดือนก่อนวันประชุม คือ ในวัน
ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมเผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rwi.co.th) ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 22 เมษายน
2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 8 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณา
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 31 วัน คือในวันที่ 30- 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2558
แจ้งหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
และ แบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ กำ�หนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนด เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถ
เข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ ก็ได้ ซึง่ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ได้ทเี่ ว็บไซต์ของ
บริษัท www.rwi.co.th ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่อง
ทางหนึ่ง
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 1 วันทำ�การ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ เพือ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมภายหลังจากทีไ่ ด้เริม่ การประชุมแล้ว โดยมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ จะมีความเห็นเป็นอย่างอืน่ โดยในการลงทะเบียน บริษทั ได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอสำ�หรับการลงทะเบียนเข้า
ประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ส�ำ หรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยไว้บริการแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้ผอู้ นื่ มา
ประชุมแทนตน อีกทั้งจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับ ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บ
ป่วยหรือติดภารกิจสำ�คัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 กรรมการบริษัทมี
ทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จำ�นวน 2 คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ นางสาวชลิตา คงปรัชญา
แห่งสำ�นักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด และที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว จากบริษัท
สำ�นักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำ�กัด เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย
ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผู้ดำ�เนินการประชุมทำ�หน้าที่แจ้งจำ�นวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจง
ให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำ�หน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
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กำ�หนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้น
ใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำ�กัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
ดำ�เนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลำ�ดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิม่ วาระหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำ�คัญ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำ�เสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีใ่ นแต่ละวาระ หากมีผถู้ อื หุน้ ประสงค์จะเพิม่ วาระระหว่างการประชุมเพือ่
พิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำ หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในปี 2558 ได้มีผู้ถือหุ้น 8 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถามดัง
กล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคำ�ถาม-คำ�ตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร
 การลงคะแนนจะกระท
ดเผย
ิทธิอลอกเสี
ยงแต่วลธิ ะวาระใช้
วิธนีเก็ยับนบัลงคะแนนของผู
ตรยืนยันลงคะแนน
การลงคะแนนจะกระทำ
�โดยเปิดเผยาโดยเปิ
ในการใช้
สทิ ในการใช้
ธิออกเสียสงแต่
ะวาระใช้
เี ก็บบัตรยื
ถ้ อื หุน้ เฉพาะ
ของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคานวณหักออกจากผู้มีสิทธิออก
บัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำ�นวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำ�หรับ
เสียงลงคะแนนทั้งหมด และสาหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้นาระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับ
วิธีการนับคะแนน บริษัทได้น�ำ ระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
คะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
พร้อมกัน เพื่อให้สามารถประกาศผลคะแนนได้
เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้
ทันลทีะวาระ
หลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่
ในการประชุมสามัในการประชุ
ญผู้ถือหุ้นมประจำ
เมืาปี
่อวัน2558
พฤหัเมืสบดี
ี่ 30 สเมษายน
สามัญ�ผูปี้ถือ2558
หุ้น ประจ
่อวันทพฤหั
บดีที่ 30 2558
เมษายน 2558
สรุปผลการลงคะแนนเสี
ยงของผู้ถือหุย้นงของผู
ในแต่้ถลือะวาระ
ดังลนีะวาระ
้
สรุปผลการลงคะแนนเสี
หุ้นในแต่
ดังนี้
เห็นด้วย
วาระ
ที่

ราย

1, 2

75

3-6

หุ้น

ไม่เห็นด้วย
%

งดออกเสียง

ราย

หุ้น

%

ราย

หุ้น

%

481,093,979 80.18

-

-

-

-

-

-

78

481,096,979 80.18

-

-

-

-

-

-

7

81

481,119,692 80.19

-

-

-

-

-

-

8-10

82

481,126,692 80.19

-

-

-

-

-

-

สำ�หรับวาระการประชุ
ผู้ถือหุ้นที่ส�ำ มคัผูญ้ถือได้หุ้นเปิทีด่สเผยข้
อมูเปิลดประกอบไว้
ใน “หนังใสืนอ“หนั
นัดประชุ
” ได้แมก่” ได้แก่
สาหรับมวาระการประชุ
าคัญ ได้
เผยข้อมูลประกอบไว้
งสือนัดมประชุ
1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้น
1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
ของบุคคลที่เสนอให้
เ
ลื
อ
้ง นการดำ
�แหน่
งในกิเลืจอการอื
โดยระบุ
ว้ชัดเจน
ษัทที่ปไว้ระกอบกิ
จการอันนบริมีษสัทภาพอย่าง
มีข้อมูลเบืกตั้องต้
ของบุ�รงตำ
คคลที
่เสนอให้
กตั้ง ่นการด
ารงตไาแหน่
งในกิหากเป็
จการอืน่นบริ
โดยระบุ
ชัดเจน หากเป็
เดียวกันและเป็นทีการแข่
งขันกัจบการอั
กิจการของบริ
าร่นวการแข่
มประชุงมขันคณะกรรมการบริ
ผ่านการพิ
่ประกอบกิ
นมีสภาพอย่ษาัทงเดีและการเข้
ยวกันและเป็
กับกิจการของบริษษัทัท โดยได้
และการเข้
าร่วมป จารณากลั
ระชุม ่นกรอง
จากคณะกรรมการบริ
ษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้
านคุจารณากลั
ณวุฒิ ประสบการณ์
และความเชีษ่ยัทวชาญหลากหลายวิ
ชาชีพานมีวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ
ษัท โดยได้ผ่านการพิ
่นกรองจากคณะกรรมการบริ
ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้
ณวุฒิ ปประสบการณ์
่ยวชาญหลากหลายวิ
ชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม
ระวันตอิิกสารระ รวมถึงผล
เป็นผู้มีคุณธรรม คุและมี
ระวัติการทำ�และความเชี
งานที่ไม่ด่างพร้
อย และมีความสามารถในการแสดงความคิ
ดเห็นและมี
อย่าปงเป็
ทางานที่ไม่ด่างพร้ษอยัทในช่
และมีวงที
ความสามารถในการแสดงความคิ
นอย่างเป็น อิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ
่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งดตัเห็้งคณะกรรมการสรรหา
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณากำ�หนด
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดย
จ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
พิจารณากาหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอีย ดถึงความเหมาะสมประการ
อุตสาหกรรมประเภทเดี
ยวกัน ยบเที
และสภาพเศรษฐกิ
รวมถึงความเหมาะสมของจำ
�นวนคณะกรรมการบริ
ษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอ
ต่างๆ และเปรี
ยบอ้างอิงจากอุตจสาหกรรมประเภทเดี
ยวกัน และสภาพเศรษฐกิ
จ รวมถึงความเหมาะสมของ
วงเงินค่า ตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำ�ปี
หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ
56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
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3.   การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษทั ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ ผูส้ อบบัญชี สำ�นักงาน
สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี คุณภาพของการปฏิบตั งิ านในช่วงปีทผี่ า่ นมา และ ความ
สัมพันธ์กบั บริษทั จำ�นวนปีทที่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีระหว่างปีปจั จุบนั กับ
ปีทผี่ า่ นมา และค่าบริการอืน่ ทีม่ กี ารรับบริการจากสำ�นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัดอยู่ ทัง้ ของบริษทั โดยได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจำ�ปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1
ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
4.  การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำ�ไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำ�หนดสิทธิในการรับเงินปันผล
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
ปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำ�การถัดไป
เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการ
บริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำ�ชี้แจงที่เป็นสาระสำ�คัญ คำ�ถามหรือคำ�ตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป ราย
ละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่ง
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
พร้อมทั้งดำ�เนินการนำ�ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบราย
ละเอียดข้อมูลการประชุม
หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4.   การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท และบริษัทกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ
วันกำ�หนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558
คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 0.0002 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อย
ละ 25 ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 25.21 ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25
ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วของบริษัท
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 0.78 ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมด
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หมวดที่  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�กับดูแลและให้ความสำ�คัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี (AGM) ที่จัดโดย สำ�นักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมทั้งเป็นผู้ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัทประจำ�ปี 2558 โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการการประเมิน AGM และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”
บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำ�คัญและได้ก�ำ หนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียม
กัน โดยการกำ�หนดกระบวนการที่อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ดังนี้
การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทาหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงาน
(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำ�หนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็น
การประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
ภาษาอังกฤษและจัดส่ซึง่งไปพร้
อมกั
บชุดภาษาไทยงกฤษ
พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
มีทั้งฉบั
บภาษาไทยและอั
(2) การกำ�หนดสิท(2)ธิอการก
อกเสีาหนดสิ
ยงในทีท่ปธิระชุ
ม ยเป็งในที
นไปตามจำ
้นที่ผู้ถานวนหุ
ือหุ้นถือ้นอยู
หุ้น่ โดยหนึ
มีสิทธิเ่งท่หุา้นกัมีบสหนึ
ออกเสี
่ประชุม�นวนหุ
เป็นไปตามจ
ที่ผ่ ู้ถโดยหนึ
ือหุ้นถือ่งอยู
ิทธิ่งเสียง
ากับญหนึ
เสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)
(หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นเท่สามั
ทั้ง่งหมด)
(3)ษในปี
2558 บริมษสามั
ัทจัดญ
การประชุ
ญถือ1หุ้นครัทั้ง้งหมด
ครั้งสในวั
บดีที่ 30 2558
เมษายนโดยมอบ
2558
(3) ในปี 2558 บริ
ัทจัดการประชุ
ถือหุ้น มทัสามั
้งหมด
ในวัน1พฤหั
บดีทนี่ พฤหั
30 สเมษายน
โดยมอบให้
ษัท ศูนย์รับฝากหลั
) จากั
ด ซึ่งเป็ษนัทนายทะเบี
นหุ้นดของบริ
การ มให้
ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลั
กทรัพย์บริ(ประเทศไทย)
จำ�กักดทรัซึพ่งย์เป็(ประเทศไทย
นนายทะเบียนหุ
้นของบริ
ดำ�เนินยการจั
ส่งหนังษสืัทอดเชิาเนิ
ญนประชุ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 8 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 8 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์
www.rwi.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์  ข้อมูลผู้ถือหุ้น  การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ประกอบการประชุม
(4) บริษัทได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบ

(4) บริษัทฉัได้นอทะให้
ำ�นวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้
นทะให้
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ
สระหรืาอร่บุวคมประชุ
คลใดๆมด้เข้วายตนเอง
ประชุมเพืซึ่อ่งเป็สามารถมอบฉั
นตัวแทนรักษาสิ
ทธิของตน
โดยเฉพาะหนั
ข ม.เพืซึ่งอเป็เป็นนแบบที
่ผู้ถือกหุษาสิ
้นกาหนดทิ
ศทางการลงคะแนนได้
อสามารถ
ตรวจสอบและกรรมการอิ
สระหรืองบุสือคมอบฉั
คลใดๆนทะแบบ
เข้าประชุ
ตัวแทนรั
ทธิของตน
โดยเฉพาะหนังสืหรื
อมอบฉั
นทะแบบ
หนังสืศอทางการลงคะแนนได้
มอบฉันทะแบบ ก . หรืหรืออแบบ
ค. (แบบ
ค. หใช้นัเงฉพาะกรณี
ือหุ้นเป็นก.ผู้ลหรื
งทุนอต่แบบ
างประเทศและ
ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือเลืหุ้นอกใช้
กำ�หนดทิ
สามารถเลื
อกใช้
สือมอบฉัผนู้ถทะแบบ
ค. (แบบ ค.
คัสนโตเดี
ยนในประเ ทศไทย
ฝากและดู
แลหุ้น ) ซึ่งได้เป็แนนบไปพร้
อมกับหนัแลหุ
งสือ้นเชิ) ญซึประชุ
ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นแต่เป็งตัน้งผูให้
้ลงทุ
ต่างประเทศและแต่
งตั้งเป็ให้นคผูัส้รับโตเดี
ยนในประเทศไทย
ผู้รับฝากและดู
่งได้แมนบไป
พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้
บริษัทจัดให้
ไว้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่
บติดหนั
บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์
ไว้มบีอริากรแสตมป์
การเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นสำ�หรับผติู้ถดือหุหนั้นงสสืาหรั
อมอบฉั
นทะงสือมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัในการประชุ
ญผู้ถือหุ้น ประจำ
ในวันาปีพฤหั
สบดีในวั
ที่ 30
เมษายน
มีผู้รับมอบฉั
กรรมการอิ
มสามั�ญปีผู้ถ2558
ือหุ้น ประจ
2558
นพฤหั
สบดีท2558
ี่ 30 เมษายน
2558 มีนผทะให้
ู้รับมอบฉั
นทะให้สระ
และกรรมการตรวจสอบ
และมอบฉั
นทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้อและมอบฉั
อกเสียงแทน
โดยมี
�ำ นวนหุ
าร่วมประชุ
ทั้งหมด
481,126,692
กรรมการอิ
สระและกรรมการตรวจสอบ
นทะให้
บุคจคลอื
่นเป็้นทีผู่เ้อข้อกเสี
ยงแทนมโดยมี
จานวนหุ
้นที่เข้า
ร่วมประชุ
มทั้นงหมด
481,126,692
หุ้น คิดหุเป็้นน ดั80.19
หุ้น คิดเป็น 80.19 ของจำ
�นวนหุ
ทั้งหมด
600,000,000
งนี้ ของจานวนหุ้นทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ดังนี้
ผู้รับมอบฉันทะ

จานวน (ราย)

จานวนหุ้น

สัดส่วนร้อยละ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

39

33,590,045

6.98

บุคคลอื่น

9

445,576,053

92.61

5) บริษัทดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำ�โดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออก
เสียงเท่านั้น แล้วจะนำ�มาหักออกจากจำ�นวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหาก
วาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตรลงคะแนนได้รับ
เมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวนหุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ
Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนใน
แต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำ�นวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน
(7) บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ / ได้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้
ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ
(8) บริษัทได้จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม และ
ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำ�หนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้นและกำ�หนดไว้ใน
จรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและ
มีจิตสำ�นึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำ�ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อ่ืน และห้าม
กระทำ�การอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำ�ธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำ�หนดโทษสำ�หรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนใน
การนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิก
จ้าง
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานของบริษัทก็มีการกำ�หนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำ�หนดบทลงโทษทาง
วินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำ�หนดในปี 2558 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
การกำ�หนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทได้กำ�หนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำ�การซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้กรรมการบริษัท
และผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้น
ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำ�การ นับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และส่งสำ�เนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำ�เนินการตามที่กำ�หนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึง
กรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำ�แหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
• เลขานุการบริษัทได้จัดทำ�กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
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• ในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วง
เวลาที่ห้ามมีการซื้อขายหุ้นบริษัทมีนโยบายจะดำ�เนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำ�การซื้อขาย
หุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำ�การซื้อขาย
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำ�ปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
การทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทได้ดำ�เนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และได้กระทำ�อย่างยุติธรรม โดยกำ�หนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม
เสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำ�หนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และกำ�หนดไว้ในจริยธรรมที่
ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
หมวดที่  3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คำ�นึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำ�ไปสู่การทำ�ธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำ�หนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติ
ด้วยความเสมอภาค และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำ�หนด
มาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
ช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแส tเมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการ
กระทำ�ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่าน
ทางช่องทาง ดังนี้
		
		
		
		

เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 682-6328 ต่อ 450
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 492

E-mail : pipit@rwi.co.th
E-mail : komwuthi@cenplc.com

หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ได้แก่ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์
ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรสาร (02) 682-6328
บริษัทกำ�หนดให้ทั้ง 2 หน่วยงานต้องรายงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำ�การสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามลำ�ดับ
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
1. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้ จะทำ�ให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความ
เสียหาย
2. บริษทั จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นความลับ และคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน โดยกำ�หนดมาตรการคุม้ ครอง
ผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นพนักงาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รบั ความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม อัน
เนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่นรบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำ�แหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและ
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
พนักงาน ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน มีโอกาพบปะ สื่อสารและรับฟังรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดำ�เนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อ
เสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ บริษัทจะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำ�เนินการโดยใช้กลไกที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูก
รักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้คำ�นึงถึงความสำ�คัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทำ�ให้ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การเลิกจ้าง ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม
และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
จริยธรรมธุรกิจในการดำ�เนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำ�เป็นคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน”
และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย รวม
ทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำ�หนดไว้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำ�หนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
โดยบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงการเจริญ
เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีระบบที่เชื่อถือ
ได้
ในปี 2558 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากบริษัทต้องสำ�รองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และลงทุนเพิ่มในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต
นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำ�เนินงานของกิจการเป็นประจำ�ทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำ�กับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระสำ�คัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำ�คัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค
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พนักงาน : พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำ�คัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำ�เร็จ
ต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยดูแลพนักงาน
อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำ�งานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำ�งาน บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อ
มั่นและไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล
ทั้งยังตระหนักถึงความสำ�คัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ ให้พร้อมปฏิบัติ
งานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ
ของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน มีการให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
สวัสดิการพนักงาน : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อ
ส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้า
กองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกอง
ทุน และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำ�งานที่ดี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี้
-

จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำ�งาน
จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำ�งาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำ�มัน
จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
จัดให้มีเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่า
จ้างและจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำ�งาน
จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความ
สามารถและทักษะในการทำ�งานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีเงินบำ�เหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
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ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำ�งาน : บริษัทให้ความสำ�คัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การทำ�งาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำ�เนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำ�งานสม่ำ�เสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจน
จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่
พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต
ช่องทางการสื่อสารสำ�หรับพนักงาน : บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และ
แจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ หรือผ่านระบบเว็บไซต์ของบริษัท
และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ในปีที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำ�เนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำ�เนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
สิทธิมนุษยชน : บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงาน
ทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนำ�ไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็น
ธรรม
จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และคำ�ร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม
ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้
รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม
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จัดให้มกี ารให้ค�ำ แนะนำ� รวมถึงข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอแก่ลกู ค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำ�ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
และบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดำ�เนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค
ในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำ�คัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำ�มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อดำ�เนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่
กรรมการผู้จัดการให้ความสำ�คัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกำ�หนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง
เพื่อดำ�เนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและ
ลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคำ�สั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อ
ตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูล
ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำ�ลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่ง
ทางการค้า
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
คู่ค้า : บริษัทให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผล
ตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ำ มาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย
ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำ�คัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
แวดล้อม
ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
เจ้าหนี้: บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชำ�ระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำ�หนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม
Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำ�นวยความสะดวก
แก่เจ้าหนี้ ปัจจุบันบริษัทมีเพียงเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการผิดนัดชำ�ระหนี้ใด ๆ
แรงงาน : บริษัทดูแลให้การดำ�เนินงานที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
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สิทธิทางการเมือง : บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำ�นาจหน้าที่ชี้ชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ภาครัฐ : บริษัทดำ�เนินธุรกิจภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลอย่างเคร่งครัด
โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาค
รัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำ�หนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สังคมและชุมชน : บริษัทได้จัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน และสร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับสังคมและชุมชนถึงการดำ�เนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำ�เนินธุรกิจโดย
คำ�นึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำ�หนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ�นึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจาก
ภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม
ตาม มาตรฐาน ISO 14001:2004
การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำ�นึก
ที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การส่ง เสริม ให้มีการใช้ท รัพยากรอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ : บริ ษั ทกำ � หนดนโยบายให้ พ นั ก งานใช้ ทรั พ ยากรอย่า งมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานใน
ทุกด้านทั้งไฟฟ้า นํ้ามัน และนํ้าประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำ�งานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
และรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใช้กระดาษ เป็นต้น
นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทยึดถือนโยบายการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของ
ตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิด
ร่วมทำ�กับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาด
และลูกค้า
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ : บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวม
ถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่
สนับสนุนให้มีการสร้างความสำ�เร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยพนักงานทุกคนที่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จะต้องได้
รับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำ�การใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผล
ประโยชน์อื่นใด สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำ�ให้บริษัท
เสียประโยชน์อันชอบธรรม
ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ บุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำ�หรือละเว้นการกระทำ�ใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่ของตน
จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจว่า
จะได้ รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท
ได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทำ�รายการ
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำ�รายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทกำ�หนดให้ผู้ที่รับข้อมูล จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำ�
คอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการ
คอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด
บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำ�หนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำ�แหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและ
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในปีที่ผ่านมาการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำ�เนินการโดยหน่วยงานกำ�กับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศ
ข้อมูลจากเหตุการณ์สำ�คัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำ�หนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงานการจ้างงาน
ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
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นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุม ภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริต คอร์รัปชั่นต่างๆ ทั้งยัง
มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณี
ทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามลำ�ดับ
และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ใน
การเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรมการบริษัท ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด : บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดย
ต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำ�ด้วยความโปร่งใส และ สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มี
มูลค่าไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
นโยบายการจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาชุ ม นุ ม : บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ จั ด กิ จ กรรมหรื อ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรมทุกปีตามวาระและโอกาส ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้เข้า
ร่วมทำ�กิจการดังนี้
- บริษัท ได้ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม CSR เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “โครงการ
ร่วมถวายสิ่งของสำ�นักสงฆ์ ณ วัดป่ากุลสุวรรณ” โดยบริษัทได้ร่วมถวายสิ่งของที่จ�ำ เป็นและถวายปัจจัย และอีกหนึ่งโครงการ คือ
“โครงการปันน้�ำ ใจสู่มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” โดยบริษัทจะมอบทุนการศึกษา สิ่งของที่จ�ำ เป็น อุปกรณ์การเรียน พร้อม
สิ่งของอุปโภค บริโภค
- บริษัทได้เข้าร่วมทำ�กิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดโสภณวนาราม
สนับสนุนกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต
ครั้งที่ 42 ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยและมูลนิธิอุตสาหกรรมไทย
สนับสนุนการจัดทำ�หนังสือ “จังหวัดระยอง ปี 2558” ร่วมกับ สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด Thai kid Spacer
กิจกรรม 5ส. พัฒนาวัดห้วยโป่ง ครั้งที่ 1
ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 43 ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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สนับสนุนร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์รกั ษาความสะอาดและพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม 12 สิงหา มหาราชินี ร่วมกับเทศบาลมาบตาพุด
สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ์ (โครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศลฯ) ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลง
กรณ์ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สนับสนุนการซื้อเครื่องเขย่าโลหิตอัตโนมัติ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สนับสนุนบริจาคเงินทอดกฐินพระราชทาน วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรม 5ส. พัฒนาวัดห้วยโป่ง ครั้งที่ 2
ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 44 ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั มีสว่ นได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ เพือ่ ให้กรรมการ
บริษทั ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีอสิ ระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษทั จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียมีทา่ นใดบ้าง เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุมได้เปิดเผย ชือ่ ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยง การกำ�หนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาทีก่ �ำ หนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั อีกทางหนึง่ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส รวม
ทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและ
เป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือ
ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจได้ทราบข่าวสารที่สำ�คัญของ
บริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท HYPERLINK “http://www.rwi.co.th”
www.rwi.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. การกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำ�และได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการกำ�กับดูแลตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด
คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th
2. เปิ ด เผยข้ อ มู ล สำ � คั ญ ทั้ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และไม่ ใช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น บริ ษั ท ได้ ดำ � เนิ นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สำ�คัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำ�หนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่ก�ำ หนดไว้ โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
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ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัท บริษัทได้จัดทำ�
และเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำ�หรับ
ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
www.rwi.co.th
ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดำ�เนินการจาก สำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจาก
การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ด้านงบการเงินประจำ�ปีและงบการเงินประจำ�ไตรมาส คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดทำ�รายงาน
การเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการจัดทำ�งบการเงิน เพือ่ ให้สะท้อนผลการดำ�เนินงานทีแ่ ท้จริงของบริษทั ซึง่ ได้จดั ทำ�งบการเงิน และผ่านกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อนเผยแพร่ตอ่ ผูถ้ อื
หุน้ และนำ�ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นีไ้ ด้เปิดเผยต่อผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่
กำ�หนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญเพิม่ เติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีค�ำ อธิบาย และการวิเคราะห์เพือ่ ประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำ�นาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของ
รายงานประจำ�ปี
ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ได้นำ�ส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลา
3. การกำ�กับดูแลการจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัทตระหนัก
ถึงการจัดทำ�รายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อน
เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการ
ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ำ�เสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปิดเผยการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การ
ทำ�รายการดังกล่าวของบริษทั จะต้องได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่
ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ บริษทั จัดให้มกี าร
เปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
ก.ล.ต. เปิดเผยการทำ�รายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท พร้อมจัดทำ�รายการสรุปไว้ในรายงานประจำ�ปี ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. รายการ
ระหว่างกัน”
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5. การกำ�หนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ต้องจัดทำ�แบบรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแล
และนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำ หนดไว้ ดังนี้
รายงานเมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
รายงานเป็นประจำ�ทุกสิ้นปี
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำ�แหน่ง และได้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบ
รายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
ให้กรรมการและผูบ้ ริหารส่งแบบรายงานการมีสว่ นได้เสีย แก่เลขานุการบริษทั ภายใน 1 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การเลือก ตัง้ /
แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจำ�ปีนับจากวัน สิน้ ปี เลขานุการบริษทั จะ
ต้องส่งสำ�เนารายงานการมีสว่ นได้เสียนีใ้ ห้แก่ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำ�การนับ
แต่วันที่ได้รับรายงาน
ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำ�เนินการจัดทำ�แบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. การกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำ�หนดไว้ในพันธกิจของบริษัท
เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำ�เนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม
7. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หน่วยงานทั้งบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของทุกหน่วยงานเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ โดยมี
การสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิด
ชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในปี 2558 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจำ�ทุกปี โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำ�งาน พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
8. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้กำ�หนดบุคคลที่ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ ต่อนักลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถ
ติดต่อได้โดยตรง
คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : (02) 682-6328 ต่อ 450 โทรสาร : (02) 682-6362
E-mail : pipit@rwi.co.th
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นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไป ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน หน่วย
งานดังกล่าวได้ให้ความสำ�คัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำ�หนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำ�ปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจำ�ปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ
หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการ
บริษัท”
3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของ
บริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจำ�ปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
สามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง ในรายงานประจำ�ปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ยง”
5. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่
จำ�นวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน วัน เดือน ปี
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และข้อมูลการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ในรายงานประจำ�ปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจำ�นวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจำ�นวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำ�นวนค่า
ตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง ในรายงานประจำ�ปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในรายงานประจำ�ปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ
1. โครงสร้างการถือหุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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8. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. รวม
ทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจำ�ปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
9. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจำ�ปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ 56-1 ใน
หัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
สามารถดาวน์โหลดได้
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต.
พร้อมรายงานการกำ�กับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำ�ปี หัวข้อ “รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5”
11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถ
ดาวน์โหลดได้
12. เปิดเผยรายงานประจำ�ปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดเผยข้อบังคับบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
หมวดที  
่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำ�คัญในการชี้แนะทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำ�งานของฝ่าย
จัดการ จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำ�กับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้ บริษัท มีการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
-

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท
มีการกระทำ�ที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงาน ก.ล.ต.
มีการกระทำ�ผิดด้านการทุจริตหรือกระทำ�ผิดจริยธรรม
มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำ�หน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
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1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รวมถึงประธานบริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
จำ�นวน 4 ชุด และมอบหมายอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำ นวน 6 คน ประกอบ
ด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
3
3

สัดส่วน
ร้อยละ
50.00

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

0.00

กรรมการอิสระ
รวม

3
6

-

3
6

50.00
100.00

คณะกรรมการบริ
ษัทประกอบด้
ย กรรมการอิวยสระกรรมการอิ
จำ�นวน 3สคน
เป็นร้อ3ยละ
่งเป็น
คณะกรรมการบริ
ษัทวประกอบด้
ระ คิจดานวน
คน 50.00
คิดเป็นของกรรมการทั
ร้อยละ 50.00้งคณะซึ
ของกรรมการทั
้ง
สัดส่วนทีคณะซึ
่มากกว่่งาเป็มาตรฐาน
หรือาร้มาตรฐาน
อยละ 33.34
ตามข้
อกำ�อหนดของคณะกรรมการกำ
ตลาดทุน
นสัดส่ว1นทีใน่ม3ากกว่
1 ใน
3 หรื
ร้อยละ 33.34 ตามข้อ�กกับาหนดของคณะกรรมการก
ากับตลาด

ทุน1.1 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทและปฏิบัติข้อบังคับ
1.1 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท ซึ่งได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดาเนินงานของบริษัทและ

1.2 การสรรหากรรมการ
ปฏิรายละเอี
บัติข้อบัยงดปรากฏอยู
คับกรรมการบริ
ัท ซึการสรรหาและแต่
่งได้กาหนดอานาจหน้
าที่และความรั
บผิงดสุชอบไว้
อย่างชัดเจน
่ในหัวข้อษ9.3
งตั้งกรรมการและผู
้บริหารสู
ด

1.2�หนดคุ
การสรรหากรรมการ
1.3 การกำ
ณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอีรายละเอี
ยดปรากฏอยู
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ริหารสูงสุด
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1.3 การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ . 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็น
ต้นไป ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตาม
ประกาศดังกล่าว ในการนี้คณะกรรมการบริษั ทเห็นชอบให้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความ
เข้มงวดกว่า ข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการก29ากับตลาดทุน
โดยกาหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50

ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ได้มีการแก้ไข
หลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว ในการนี้คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบให้กำ�หนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
โดยกำ�หนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1) โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่
มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุม
ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุม ของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือ
ให้กู้ยืม ค้�ำ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้ว
แต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้การคำ�นวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดัง
กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้อ�ำ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้
มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้น
ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอย่างเป็นทางการ การสรรหาจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำ�กับตลาด
ทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.4 วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการ
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำ�กัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือนปี ที่
กรรมการบริษัท และกรรมการอิ
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ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษัทและผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน
คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
 ษคณะกรรมการบริ
ษัท ได้มจีขารณากรณี
้อมูลประกอบการพิ
จารณสระที
ากรณี
เลือกตั้งกรรมการอิ
อกตาม
คณะกรรมการบริ
ัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิ
เลือกตั้งกรรมการอิ
่ออกตามวาระโดยมี
จำ�นวนปีสกระที
ารดำ่อ�รงตำ
�แหน่ง
วาระโดยมี
จานวนปี
ารงตงสืาแหน่
งประกอบการพิ
จารณา�ปีทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาปี
ประกอบการพิ
จารณากทัารด
้งในหนั
อเชิญประชุ
ม และรายงานประจำ
2558
มีกรรมการอิ
ระ จ3านวน
ในปีในปี
2558
บริษบริ
ัทมีษกัทรรมการอิ
สระ จำ�สนวน
คน ดัง3นีคน
้ ดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ
1. นายวรวิทย์
ศริวัฒน์วิมล
2. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
3. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์

ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
24 เมษายน 2552
26 กุมภาพันธ์ 2556
13 สิงหาคม 2558

จานวนปี ดารงตาแหน่ง
6 ปี
3 ปี
4 เดือน

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำ�และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคน

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นาและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ
พร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริ
ะธาน
31 หารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าปร
กรรมการบริษัทให้ความสาคัญและเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการ
ทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึง่ บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าประธานกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญและเข้าใจในหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด ซึง่ ในการพิจารณาตัดสินใจเรือ่ งทีส่ �ำ คัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำ�นวน 5 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้น�ำ ในการบริหารงานวางแผนการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด ซึง่ คณะกรรมการบริหารได้มสี ว่ นร่วมกำ�หนดนโยบายและเป้าหมาย
ทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
1.5 เลขานุการบริษัท
บริตาม
ษัท พ.ร.บ.
ซึ่งเลขานุ
มีบทบาทสกาคัทรัญพในการประสานงานอย่
างมีปกำระสิ
ทธิภคาพ
ทั้งภายในและภายน
หลักการบริ
ทรัพย์ษแัทละตลาดหลั
ย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
�หนดให้
ณะกรรมการบริ
ษัทต้องจัดให้มอก
ี
คณะกรรมการบริ
ษัทจึ�เนิ
งได้
แต่งตั้งให้่กฎหมายกำ�หนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมี
เลขานุการบริ
ษัท tรับผิดชอบดำ
นการตามที
บทบาทสำ�คัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วิศิษ2556
ฐ เป็นซึเลขานุ
ษัท ตามมติทกี่ปสูระชุ
มคณะกรรมการบริ
ัท ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันProgram
ที่ 24 มิถุน(CSP)
ายน
วันนายพิ
ที่ 24พิธมิถเชาว์
ุนายน
่งได้ผก่าารบริ
นการอบรมหลั
ตรเลขานุ
การบริษัท ษCompany
Secretary
2556 ของสมาคมส่
ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลั
กสูตรเลขานุ
การบริษัทษัทCompany
Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
งเสริมสถาบั
นกรรมการบริ
ไทย รุ่นที่ 53/2013
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 53/2013

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2. คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุ
ย จานวน
3 คณะ
บริษัทมีคณะกรรมการชุ
ดย่อย จำ�นวน ด3ย่อคณะ
ประกอบด้
วย ประกอบด้วย

จานวน
(ราย)

กรรมการ
อิสระ

กรรมการที่

กรรมการที่

ไม่เป็น
ผู้บริหาร

เป็น
ผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร

3

-

-

3

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3

3

-

-

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4

3

1

-

คณะกรรมการชุดย่อย

:- -คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ
ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการด
งคราวละ
หมายเหตุหมายเหตุ
:
ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการดำ
�รงตำ�ารงต
แหน่าแหน่
งคราวละ
3 ปี3 ปี
คณะกรรมการบริ
หาร คณะกรรมการพิ
จารณาค่
าตอบแทน
มีวาระการด
งคราวละ
		- คณะกรรมการบริ
หาร คณะกรรมการพิ
จารณาค่
าตอบแทน
มีวาระการดำ
�รงตำารงต
�แหน่าแหน่
งคราวละ
1 ปี1 ปี

คณะกรรมการชุ
ดย่อยทุกท่ดาย่นล้
วนเป็
้มีควุณนเป็
วุฒนิ เข้
่การดำ�รงตำ�แหน่
ษัทและกรรมการ
คณะกรรมการชุ
อยทุ
กท่นาผูนล้
ผู้มาใจในบทบาทหน้
ีคุณวุฒิ เข้าใจาทีในบทบาทหน้
าทีงกรรมการบริ
่การดารงตาแหน่
งกรรมการ
ชุดย่อย บริ
ปฏิษบัทัติหและกรรมการชุ
น้าที่ด้วยความรัดบย่ผิอดยชอบปฏิมีบคัตวามซื
สุจริต มีบคผิุณดธรรม
ระวัง่อรอบคอบ
สระดระวั
เชื่องได้
ิหน้า่อทีสั่ดต้วย์ยความรั
ชอบระมั
มีคดวามซื
สัตย์ สุจริและมี
ต มีคคุณวามเป็
ธรรมนอิระมั
ว่ากรรมการทุ
กท่านเข้
าใจและปฏิ
บัตนิตอิามอย่
งครัว่าดกรรมการทุ
และโครงสร้กาท่งในคณะกรรมการชุ
เป็นทีางเคร่
่ยอมรังบครัของผู
้ถือหุ้น
รอบคอบ
และมี
ความเป็
สระ างเคร่
เชื่อได้
านเข้าใจและปฏิดบต่ัตาิตงๆามอย่
ด และโครงสร้
าง
บริษัทได้จัดทำ�กฎบัตดรอำ
นาจหน้
ุดปรับบปรุ
งครั้ถ้งล่ือาหุสุ้นดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ในคณะกรรมการชุ
ต่า�งๆ
เป็นาทีที่ย่ชอมรั
ของผู
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะ
บริษัทได้จัดทากฎบัตรอานาจหน้าที่ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
2558 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย)
โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ แ
ละได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
รวมทั้งได้จัดทำ�ระเบียบอำ�นาจอนุมัติและดำ�เนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2
จัดการ ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุ
ดย่อกุย)มภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 25
32

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลายด้าน มีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้ระเบียบที่คณะ
กรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลัง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จำ�นวน 3 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน
และบริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจหน้าที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการ
สื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและเป็นกรรมการ
ที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผู้บริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้
บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบาย
การบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
ประจำ�ปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำ�กับดูแล และติดตามผลการดำ�เนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทเปิดเผยอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษั (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8. คณะ
กรรมการ)
ในปี 2558 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำ�ใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ
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3.1 ภาวะผู้น�ำ และวิสัยทัศน์
ภาวะผู้นำ�
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้กำ�หนด วิสัย
ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำ�ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำ�งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทำ�หน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำ�หนดและแยกบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ จะกำ�หนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการ
ติดตามผลการดำ�เนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การดำ�เนินการ หากผลการดำ�เนินการต่ำ�กว่าเป้า
หมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกำ�หนดแนวทางการแก้ไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำ�เนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดย
นำ�หลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกำ�หนดให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศ
กำ�หนด
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ก�ำ หนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำ�เนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณา
ทบทวนเป็นประจำ�ปีทุกปี ในปี 2558 บริษัทได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำ�เนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2 ด้านการกำ�กับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทำ�หน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัทด้วยจิตสำ�นึกที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
สังคมโดยส่วนรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อยู่เสมอ พร้อมได้นำ�ขึ้นเผยแพร่ใน Website ของบริษัท
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3.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้
แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำ�รายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความ
โปร่งใส
3.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้
แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำ�เนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำ�หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าว
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำ�ปีละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจำ�ปี หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และ แบบ56-1 “ข้อ 11. การควบคุมภายใน”
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท แคปปิทอล เอ็น
จิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาขน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยได้รับมอบหมายให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็น
หัวหน้างาน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทำ�หน้าที่ในการ สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควรคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท

35

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียง
พอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำ�หน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการ
แก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำ�เป็นสำ�หรับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส และในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำ�นวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทใน
ทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำ�ปี หัวข้อ “รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
4. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำ�กำ�หนดการประชุมกรรมการ
ล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำ�หนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้ง
มีการนำ�ส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละ
ครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการ
ประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
และเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับ
เรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้
บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำ�รายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ
แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำ�นักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้ม
ข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความ
จำ�เป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
จากการที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 จำ�นวน 5 ครั้ง ซึ่งจำ�นวนครั้งของการประชุมมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำ�หนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็น
ประจำ�ทุกไตรมาส ในปี 2558 ได้ดำ�เนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 5 ครั้ง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
ทบทวนผลงานและปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้การทำ�งานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
6.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำ�นวนคณะกรรมการ นำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2558 ได้อนุมตั วิ งเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 1.95
ล้านบาท โดยกำ�หนดจ่ายเป็นรายครั้งตามอัตราเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำ�
หน้าทีพ่ จิ ารณากำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และให้น�ำ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา และเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำ�หนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับ
ผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง
กำ�หนดจากผลการดำ�เนินงาน
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ ตัวอย่างหลักสูตรที่จัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
กรรมการเข้าใหม่
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลัก
ของบริษัท ผลการดำ�เนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทจึงได้จัดทำ�คู่มือสำ�หรับกรรมการ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คู่มือกรรมการ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้อบังคับบริษัท
คู่มือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำ�นักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลอื่น ๆ
		
- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
		
- รายงานประจำ�ปี พร้อมกับจัดทำ� Presentation เพื่อแนะนำ�ลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน มีจ�ำ นวน 6 ท่านได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 85 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและผู้อบรม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำ�กับดูแลกิจการ
สำ�หรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ รวม
ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม / สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสำ�นักงาน ก.ล.ต./
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่�ำ เสมอ
8. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการเตรียมความพร้อมสำ�หรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน
เพื่อทดแทนตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุก หน่วยงานที่จะเกษียณอายุ ดังนี้
1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับ
สูงอย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอนต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทำ�งานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กำ�หนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำ�แหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กรและมองภาพรวม
ขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำ�ดับต่อไป
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บริษัทได้มีการประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นการประชุมผลการดำ�เนินงานของบริษัท
รวมถึงการประชุมใหญ่ประจำ�ปีเพื่อร่วมกำ�หนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำ�นึกใน
การทำ�งานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้
บริหารในลำ�ดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำ�เนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
นโยบายภาพรวม
บริษัทกำ�หนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระ
ทบต่อสภาพแวดล้อม บริษัทตระหนักว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
ต้องบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ปัจจุบันการดำ�เนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ กลไก
และเงื่อนไขทางการตลาดและการค้า และเรื่องที่จะมีความสำ�คัญมากขึ้นต่อการดำ�เนินธุรกิจต่อไป คือ ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียที่ต้องการเห็นบริษัทแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้จ�ำ กัดขอบเขต
เฉพาะส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำ�เนินธุรกิจ แต่ควรให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (CSR after Process) ดังนี้
1. บริษทั มุ่งมั่นบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภทให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดโดยคงไว้ซงึ่ คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ
สังคม
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บเนื่องจากการทำ�งาน
ให้ความสำ�คัญในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานและองค์กร ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและชีวอนามัย
ของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องระบบนิเวศน์ โดยการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย
4. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ ด้วยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการทันตามกำ�หนดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ และปลูกจิตสำ�นึกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตลอดจนมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสร้าง
แนว ร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
7. บริษัทสร้างงานให้คนท้องถิ่นได้มีรายได้และปลูกจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด
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การดำ�เนินงานและจัดทำ�รายงาน
แนวทางการดำ�เนินงานด้าน CSR ของบริษัท
1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
บริษัท มุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเป็น
ธรรมทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยเสมอภาค รวมถึงการกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย
ด้านพนักงาน บริษัท ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงมีการอบรมให้มีการทำ�งาน
ตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พนักงานได้รับความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิตการทำ�งานและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและได้รับการปฏิบัติ
โดยเท่าเทียมกัน และมีช่องทางให้พนักงานร้องเรียนได้อย่างมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการร้องเรียนอย่างชัดเจน
ด้านคู่ค้า บริษัทได้กำ�หนดนโยบายขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คู่ค้าทุกรายอยู่บนพื้นฐานของความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญาหรือข้อตกลงโดยเคร่งครัด
ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทกำ�หนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยวิธีร่วมกันสร้างมาตรฐานด้าน
จริยธรรมที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำ�นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงการจัดส่งพนักงานเข้า
รับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และโครงการอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการประกาศ
เจตนารมณ์ว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในสังคม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้มีความสำ�คัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูก
ฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการปฏิบัติด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและนโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะ
ทำ�งานจริยธรรมทางธุรกิจทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำ�หนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ
3. ผู้ที่กระทำ�การทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระทำ�ที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่กำ�หนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำ�นั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย
4. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษัทกำ�หนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์รายงานประจำ�ปี
หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกำ�หนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและ
เป็นระบบประกอบด้วย
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4.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะ
นำ�สืบได้
4.2 สาระสำ�คัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำ�คัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะทำ�งาน จริยธรรมทางธุรกิจซึ่ง
สมาชิกประกอบด้วยพนักงานจากหลายหน่วยงาน เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง
4.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะทำ�ให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถาม
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. กระบวนการให้ความเป็นธรรม คณะทำ�งานจริยธรรมทางธุรกิจจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและการรายงาน ต้องเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำ�เป็นโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้อง
เรียน ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. การดำ�เนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำ�หนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
รวมทั้ง ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทอาจกำ�หนดขึ้นต่อไป
7. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือ การคัดเลือกบุคคลากร
การเลื่อนตำ�แหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานใน
บริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้อง
เรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของ ผู้ร้องเรียนจะ
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
		
		
		
		

เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 682-6328 ต่อ 450
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 492

E-mail : pipit@rwi.co.th
E-mail : komwuthi@cenplc.com
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติ
และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนได้
รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคมหรือสัญชาติ
การเมือง ความคิดเห็น ทรัพย์สิน ความยากจน ความพิการ ชาติกำ�เนิด บุคคลไร้ถิ่น รสนิยมทางเพศ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค เป็นต้น
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
-

ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน ทุกคนตั้งแต่เข้าร่วมงาน โดยผ่านการปฐมนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
บริษัท
- หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนำ�ไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่าง
ไม่เป็นธรรม
พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำ�คัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำ�เร็จต่อเป้าหมาย
ทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค
กัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำ�งานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำ�งาน ส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และ
เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ทั้งยังตระหนักถึงความสำ�คัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความ
สามารถ ให้พร้อมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน มีการให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทดำ�เนินการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย และกฎบัตร
สากลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน และคำ�นึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและ
บริษัท และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานโดยรวม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ
ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ หรือผ่านระบบ
เว็บไซต์ของบริษัท และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
- ในปีที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำ�เนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำ�เนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
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บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต และให้ความสำ�คัญกับการ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำ�งาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำ�เนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท�ำ งาน
สม่ำ�เสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน
อาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
-

สำ�หรับสวัสดิการพนักงานที่บริษัทให้แก่พนักงานมีดังนี้
จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำ�งาน
จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำ�งาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำ�มัน
จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
จัดให้มีเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 5
ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำ�งาน
จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความ
สามารถและทักษะในการทำ�งานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีเงินบำ�เหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั มีนโยบายการใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดงสินค้า ต้องเป็นไป
ตามความเป็นจริง พร้อมมีคมู่ อื การใช้สนิ ค้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย และตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จของธุรกิจบริษทั ด้วยการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ลูกค้า พึงปฏิบตั ติ อ่
ลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้า
และบริการในราคาที่เป็นธรรม
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-

-

จัดให้มีการให้คำ�แนะนำ�รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำ�ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิ
ชอบ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
และบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม
ต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผลกระ
ทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำ�หนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท ดังนี้
-

ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ�นึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจาก
ภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้ง
ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตาม มาตรฐาน ISO 14001:2004

นอกจากนี้ บริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเสมอมา จึงมุ่งพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้
มีการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้ด�ำ เนินการเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม
มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการรณรงค์ปลูกจิตสำ�นึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยจะต้องจัดให้มี
กิจกรรมทุกปีตามวาระและโอกาส ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมทำ�กิจการดังนี้
บริษัท ได้ท�ำ กิจกรรมเพื่อสังคม CSR เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการ “โครงการร่วม
ถวายสิ่งของสำ�นักสงฆ์ ณ วัดป่ากุลสุวรรณ” โดยบริษัทได้ร่วมถวายสิ่งของที่จ�ำ เป็นและถวายปัจจัย และอีกหนึ่งโครงการ คือ
“โครงการปันน้�ำ ใจสู่มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” โดยบริษัทจะมอบทุนการศึกษา สิ่งของที่จ�ำ เป็น อุปกรณ์การเรียน พร้อม
สิ่งของอุปโภค บริโภค
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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สนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดโสภณวนาราม
สนับสนุนกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 42 ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และมูลนิธิอุตสาหกรรมไทย
สนับสนุนการจัดทำ�หนังสือ “จังหวัดระยอง ปี 2558” ร่วมกับ สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด Thai kid Spacer
กิจกรรม 5ส. พัฒนาวัดห้วยโป่ง ครั้งที่ 1
ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 43 ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สนับสนุนร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 12 สิงหา มหาราชินี ร่วมกับเทศบาล
มาบตาพุด
สนับสนุนมูลนิธโิ รงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ์ (โครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศลฯ) ร่วมกับมูลนิธโิ รงพยาบาลมหาวชิราลง
กรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สนับสนุนการซื้อเครื่องเขย่าโลหิตอัตโนมัติ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สนับสนุนบริจาคเงินทอดกฐินพระราชทาน วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรม 5ส. พัฒนาวัดห้วยโป่ง ครั้งที่ 2
ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 44 ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และข้อกำ�หนดของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการต่อใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นประจำ�ทุกๆ ปี อย่างสม่ำ�เสมอ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สืบเนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนให้ความสำ�คัญและร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้าน
จริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยมี IOD เป็นเลขานุการของโครงการ
ในการนีบ้ ริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญในการมีสว่ นร่วมพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปจั จุบนั ดัง
นัน้ จึงเห็นควรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยจะต้องประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ
จะต้องกรอกแบบประเมินตนเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ โดยแนวร่วมนีม้ งุ่ ทีจ่ ะสนับสนุนและมีสว่ นในยุทธศาสตร์วา่ ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับ
ผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกำ�หนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำ�นาจการดำ�เนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำ�เนินงาน การบริหาร การกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำ�เร็จของงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริษัท ดังนี้
1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กำ�หนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำ�เนินงาน มีความถูกต้องเชื่อถือได้
4. การดำ�เนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำ�หนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่กำ�กับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและกำ�กับดูแลที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความมั่นใจ ให้กับหน่วยงานของรัฐ และสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ทีม่ กี ารพัฒนากรอบแนวการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือทีเ่ รียกว่า “COSO ERM
Framework” ใช้เป็นเครือ่ งมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ครอบคลุม
แนวทางการกำ�หนดนโยบายบริหารงานการดำ�เนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษทั มีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในทีเ่ พียง
พอ มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชดั เพือ่ ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการดำ�เนินงาน บริษทั
ได้จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำ�งานที่
ซ้ำ�ซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้กำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปี
โดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นของ
ราคาวัตถุดบิ และต้นทุนอืน่ เพือ่ ประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธรุ กิจคงสภาพดำ�เนินการอยูไ่ ด้ และได้มกี ารสือ่ สารให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เพือ่ สรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดำ�เนินการของกิจการรวมทัง้ ปัจจัยความเสีย่ งทีจ่ ะมีตอ่ ผลการดำ�เนินงาน ต่อการขาย ต่อ
ต้นทุนและการทำ�กำ�ไรของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการ
บริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานของตน เพือ่ หามาตรการป้องกัน และบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยต่อกิจการ
และพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทเป็นสำ�คัญ
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และอำ�นาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลำ�ดับ ขั้นไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
กำ�หนดอำ�นาจในการบริหารงานและอนุมตั ริ ายการของแต่ระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผล
ประโยชน์ทบั ซ้อน ทัง้ นีใ้ นการทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรรมการ และผูบ้ ริหาร บริษทั ได้มมี าตรการในการ
อนุมตั ิ โดยต้องผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และผูอ้ นุมตั ติ อ้ งไม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนัน้ ต้องก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดสำ�หรับบริษัท ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททำ�หน้าที่ในการ
ติดตามและดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อกำ�หนดได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษทั มีการบริหารงานโดยนำ�ระบบสารสนเทศทีส่ ามารถเชือ่ มโยงได้อย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร ทีท่ นั สมัยและมีระบบการสือ่ สาร
ภายใน ภายนอกองค์กร ทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลทีส่ ามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลัง
ได้ และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและ
ตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน
บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงทั้งองค์กรโดยข้อมูลที่
สำ�คัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรงสู่ผู้บริหาร
ระดับสูงได้อีกด้วย
5. ด้านระบบการติดตาม  (Monitoring Activities)
บริษทั มีระบบการประเมินและติดตามผลการดำ�เนินงานทีด่ ี เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ มาตรการและระบบการควบคุมภายในนัน้ มีประสิทธิผล
อยูเ่ สมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษทั ได้จดั ให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝ่าย
บริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการทีร่ วดเร็วและสัมฤทธิผ์ ลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างชัดเจน
และสม่ำ�เสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครือ่ งมือช่วยสนับสนุนทำ�หน้าทีใ่ ห้บรรลุ
ภารกิจ ผูต้ รวจสอบภายในเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบตั งิ าน
ตามแผนงานและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ เติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ผูต้ รวจสอบภายในได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญและรายงานประเด็นทีต่ อ้ งมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผรู้ บั การตรวจและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำ�เป็นสำ�หรับการประกอบกิจการของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท
ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุม
การปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุม
ภายในเรื่องการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำ�หรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษทั แต่งตัง้ นายคมวุฒิ พรนราดล ซึง่ เป็นพนักงานของบริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จำ�กัด (มหาขน) ซึง่ เป็นบริษทั ใหญ่
โดยได้รบั มอบหมายให้ด�ำ รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสำ�คัญอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้มี
ระบบงานหรือกระบวนการทำ�งาน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการพิจารณา
วิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในจะขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั มี
ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงสร
และการจัดดการ
การ
โครงสร้าางการถื
งการถือหุ้นนและการจั
1.  โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1. โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2558

• รายชือ่ ผูถือหุน รายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 30 ธันวาคม 2558
รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
นายจิรวุฒิ คุวานันท
นางสาวอําพร ศรีโพธิ์ทอง
นางสาวโสพิศ ภูสนาคม
นายน้ํา ชลสายพันธ
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย
นางสาวพัชรินทร ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร จํากัด
นายเอกณัฏฐ กิตติพิทยา
นายอชิระวิชญ รินทรศรัณย

สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
445,553,550 74.26
6,077,970 1.01
5,428,300 0.91
3,500,000 0.58
3,465,055 0.58
3,310,000 0.55
2,265,000 0.38
2,011,414 0.34
1,715,400 0.29
1,700,000 0.28

หมายเหตุ
สามารถดู
สมุดยทะเบี
จุบWebsite
ันได้จาก ของบริ
Website
ของบริษัท www.rwi.
หมายเหตุ ผูผูล้ลงทุงทุนนสามารถดู
ขอขมู้อล มูณลวัณ
นปวัดนสมุปิดดทะเบี
นผูถือยหุนผู
นที้ถ่เปือนหุป้นจทีจุบ่เป็ันนไดปัจจาก
ษัท www.rwi.co.th
กอนการ
ประชุมก่สามั
ญผูถือหุนประจํ
าปญ2558
co.th
อนการประชุ
มสามั
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558

• รายชื่อผูถือหุนของบริษัทยอย

• รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
-ไมมี -ไม่มี ขอตกลงระหว
งผูถือหุทนี่มีผรายใหญ
ีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลั
กทรัพยหษรืัทอและ   
การ
• ข้อ•ตกลงระหว่
างผู้ถือหุ้นารายใหญ่
ลกระทบต่ทอี่มการออกและเสนอขายหลั
กทรัพย์หรือการบริหารงานของบริ
าคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
     สาระ  สำบริ
�คัหญารงานของบริ
ที่มีผลต่อการดำ�ษ
เนิัทนและสาระสํ
งาน
-ไม่มี - -ไมมี • การถื
หุ้นไขว้อระหว่
งกันระหวางกัน
• อการถื
หุน าไขว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไมมโี ครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน
• การออกหลักทรัพย์อื่น
อนื่ ญ (Warrant)
ใบสำ•�คัญการออกหลั
แสดงสิทธิที่จกะซืทรั
้อหุพ้นยสามั

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน สามัญ (Warrant)

51

ชื่อหลักทรัพย

รายละเอียด

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญ ครั้งที่ 1
(RWI-W1)

- บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 229,982,259 หนวย
- จํานวนหุนที่ออกเพื่ อรองรับ 300,000,000 หุ น (มู ลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท)
- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
- อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับตั้งแตวนั ที่ออกและเสนอขาย
- วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 30 มิถุนายน 2558
- เสนอขายใหกับผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุนสามัญเดิม
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา
- ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ
1.60 บาท
- วั น กํ า หนดการใช สิ ท ธิ คื อ ทุ ก วั น ที่ 15 ของเดื อ น มี น าคม มิ ถุ น ายน
กันยายน และธันวาคม ของทุกป ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวัน
ทําการสุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
- วันใชสิทธิครั้งแรก คือวันที่ 15 มีนาคม 2559
- วันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือวันที่ 29 มิถุนายน 2561

• นโยบายการจ่
ายเงินปันายเงิ
ผล นปนผล
• นโยบายการจ
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำ�เป็นอื่นใด
สุทธิหลังหักภาษีเงินได เวนแตในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
2.  โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้
างกรรมการของบริ
ษัทประกอบด้วย
2. โครงสร
างการจั
ดการ
1.โครงสร
คณะกรรมการบริ
ษัท
างกรรมการของบริ
ษัทประกอบดวย
2.1. คณะกรรมการบริ
หาร ษัท
คณะกรรมการบริ
3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. งคณะกรรมการพิ
ารณาคากตอบแทน
รวมถึ
กรรมการผูจ้ ดั การ จและเลขานุ
ารบริษทั ซึง่ มีความเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจาก

การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมเพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวน 3 ชุด และ
มอบหมายอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษทั กำ�หนดให้บริษทั มีคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน
6 คน ประกอบด้วย
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รอยละ
ชาย
หญิง
รวม
จํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดนั้ น ต อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รในป 2558 คณะกรรมการบริ ษั ท มี จํ า นวน 6
3
3
50
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ประกอบดวย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จํานวน (คน)
สัดสวน
3
3
50
กรรมการอิสระ
รอยละ
ชาย
หญิง
รวม
6
6
100
รวม
3
3
50
กรรมการที่เปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการทั้ง
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวามาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.34 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
3
3
50
กรรมการอิสระ
ตลาดทุน
6
6
100
รวม
คณะกรรมการบริ
ษทั ประกอบด้ษวัทยประกอบด
กรรมการอิสวระ
จำ�นวน 3 คนสคิระ
ดเป็จํนาร้นวน
อยละ350
ง้ คณะซึ
เป็นสัดส่วน ้ง
คณะกรรมการบริ
ย กรรมการอิ
คนของกรรมการทั
คิดเปนรอยละ
50 ง่ ของกรรมการทั
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ที่มากกว่าคณะซึ
มาตรฐานคื
หรือ่มร้ากกว
อยละา33.34
ตามข้ออกำ1�หนดของคณะกรรมการกำ
�กับตามข
ตลาดทุอนกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
เปนอ สั1คณะกรรมการบริ
ดในสว3นที
มาตรฐานคื
3 หรื
33.34
ป่ง2558
ษทั ที่ปรากฏชื
่อใน
ในหนั
งสืออรรับอยละ
รองของกระทรวงพาณิ
ชย มีจํานวน 6 คน
ตลาดทุ
น
8.1 คณะกรรมการบริ
ษัท
ประกอบด
วย
ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย

8.1 รายชื
คณะกรรมการบริ
่อกรรมการบริษษัทัท
ตําแหนง
ปที่ไดรับการ
จํานวนป
ป 2558 คณะกรรมการบริษทั ที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิ
มีจาําแหน
นวนง6 คน
แตงตั้ง
ดํชายรงตํ
1. ประกอบด
นายวุฒิชวัยย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการ 22 กันยายน 2551
7 ป
่อกรรมการบริ
2. รายชื
นายวรวิ
ทย
ศิษรัทิวัฒนวิมล
รายชื่อกรรมการบริษัท
4. นายมณฑล
เชตุวโสพรรณพนิ
ัลลภกุ
3. นายวิรายชื
เชียร ่อกรรมการบริ
ษัทล ชกุล
5. นายพิ1.พิธ นายวุฒิชัย เชาววิศิษลีนฐะบรรจง
2. สนายวรวิ
ัฒนลวิมล
6. รศ.
ณฑ ทย อุดมวรรั
4. ดร.พิ
นายมณฑล
เชตุศิวตัลรนิวลภกุ

ตํกรรมการบริ
าแหนง ษัท ปท24ี่ไดเมษายน
รับการ 2552 จํานวนป
6 ป
ตําแหน
จํานวนป
แตงปตัท้ง ี่ไดรับการดํารงตําแหน
ง
กรรมการอิ
สระง
แตงตั2556
้ง
กรรมการ
5จํดํปาานวนป
กรรมการบริ
26 ปกุมทภาพั
3รงตํ
ป าแหนง
ตําแหนงษัท 1 เมษายน
ี่ได2553
รับนธการ
ประธานกรรมการ
22 กัน2555
ยายน 2551 4 ป 7 ป
กรรมการ
กรรมการอิ
สระ 20 เมษายน
แตงตั้ง
ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท13 สิ1งหาคม
24 เมษายน
กรรมการ
2556
กรรมการ
เมษายน
25532552 3 ป 5 ป6 ป
กรรมการอิสระ11 สิ20
7. ดร.ดามพ
สุคนธทรั
กรรมการ
งหาคม
25582555 4 เดือน4 ป
5. นายพิพิธ
เชาวพวิศยิษฐ
กรรมการ
เมษายน
3. นายวิ
ยร
โสพรรณพนิ
กรรมการบริษัท 1326
มภาพั2556
นธ 2556
6. รศ.
ดร.พิสเชีณฑ
อุดมวรรั
ตน ชกุล กรรมการ
สิงกุหาคม
3 ป3 ป
กรรมการอิ
สระ 11และผู
•7. ดร.ดามพ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื
ยของกรรมการ
บริห2558
ารของบริษ4ทั เดือน
สุคนธทรัพย อหลักทรัพ
กรรมการ
สิงหาคม

ณ วันที่ ่ย31
ธันวาคมอหลั
2558
• รายงานการเปลี
นแปลงการถื
กทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื
อหลักทรัพยขเพิ
องกรรมการ
ษทั ป 2558
ป 2557
่ม (ลด) ปและผู
2558บริหารของบริ
คิด
ณ วันที่ 31ษธััทนวาคม 2558
ระหวางป
รวม
เปน กรรมการ/
รายชื่อกรรมการบริ
กรรมการ/
คู
คู

%
สมรส
ป 2558
คิด ผูบริหาร ป 2558
450รวม 0.00เปน 450
กรรมการ/ ไมมี คู
ไมมี
- % ไมผูมบี ริหาร ไมมสมรส
ี
ไมม450
ี
- 0.00 ไมม450
ี
ไมมไม
ี มี
450ไมมี 0.00 - ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
450ไมมี 0.00 - ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
ไมม450
ี
- 0.00 ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
ไมม450
ี
- 0.00 ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี - - ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี - - ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี - - ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
หมายเหตุ
ส มรสรชัและบุ
ย ตร เนื่องจากคู
ไมมี ส มรสและบุ
ไมมตี รไมไดถือไมหุมนี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
9. นายอุ
ดม : - ไมนตัับ้งคูเดชธี
่ 8-10 เปนผูบริหาร ตามนิ
ยแมละตลาดหลั
10. นาสาวนงนุช - ลําดัคํบาทีไชยเทพ
ไมมยี ามของคณะกรรมการกํ
ไมมี
ไมามกัี บหลักทรัพไม
ี
- กทรัพย ไมมี
ไมมี
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และผูบริหาร
ผูบริหาร ป 2557
สมรส
1. นายวุฒิชรายชื
ัย ่อกรรมการบริ
ลีนะบรรจงษัท
450
กรรมการ/ ไมมี คู
2. นายวรวิทย และผูศิบรริิวหัฒารนวิมล
ไมผูมบ ี ริหาร ไมมสมรส
ี
3. นายวิ
เชียรฒิชัย โสพรรณพนิ
ชกุล
ไมม450
ี
ไมมไม
ี มี
1. นายวุ
ลีนะบรรจง
4. นายมณฑล
450ไมมี ไมมไม
ี มี
2. นายวรวิทย เชตุวศิัลรลภกุ
ิวัฒนลวิมล
5. นายพิ
พิธ เชียร เชาวโสพรรณพนิ
วิศิษฐ ชกุล 450ไมมี ไมมไม
ี มี
3. นายวิ
6. รศ.
สณฑ อุดมวรรั
ไมม450
ี
ไมมไม
ี มี
4. ดร.พิ
นายมณฑล
เชตุวตัลนลภกุล
7. ดร.ดามพ
สุคนธทรั
ไมม450
ี
ไมมไม
ี มี
5. นายพิพิธ
เชาวพวิศยิษฐ
8. นายเกรี
งศักสดิณฑ
์ ตรียอุาพงษ
ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
6. รศ. ยดร.พิ
ดมวรรัตน
9. นายอุ
ดม
ตั้งเดชธี
รชัย พย
ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
7. ดร.ดามพ
สุคนธทรั
10. 8.
นาสาวนงนุ
ไมมไม
ี มี ไมมไม
ี มี
นายเกรียชงศักดิ์ คําไชยเทพ
ตรียาพงษ

เพิ่ม (ลด)
ไมระหว
มี างป
ไมมี
ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี
ไมมไม
ี มี

: ม
- ไม
ับคูส มรส และบุตร เนื่องจากคู
 มรสและบุ
ตรไมไดถ2558
ือหุน
• หมายเหตุ
กรรมการผู
ีอํานนาจลงนามแทนบริ
ษัท สณ
31 ธันวาคม

หมายเหตุ : - ไม่นับคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
- ลำ�ดับที่ 8-10 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•   กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2558
กรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงนามและทำ�การแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง หรือ ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายเชนินทร์ เชน หรือ นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ หรือ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล และประทับตราสำ�คัญของบริษัท
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 กำ�หนดให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ
จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
• วิธีการแต่งตั้ง
- ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กำ�หนดให้กรรมการให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำ�หนดว่า ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกำ�หนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยูใ่ นตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่
• วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำ�หนดให้ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเอง
เป็นวิธอี นื่ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่ง นานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง
กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
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- การออกนอกวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำ�หนดให้กรรมการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ข้อ 18 ดังนี้
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
ศาลมีคำ�สั่งให้ออก

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตำ�แหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
คณะกรรมการบริษัท
อำ�นาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กำ�กับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ทสี่ �ำ คัญ แผนงานและอนุมตั งิ บประมาณประจำ�
ปี
2. พิจารณา กำ�หนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอำ�นาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ
4. พิจารณาแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. กำ�กับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9. กำ�หนดกรอบอำ�นาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะ
ยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอำ�นาจของ คณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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15. พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำ�ของ ในส่วนทีเ่ กินอำ�นาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทำ�ลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ในส่วน
ที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
17. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จำ�นวน และ/หรือ การทำ�ลายซึ่งสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือ
ที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย ในส่วนที่เกินอำ�นาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
18. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น
ใดทีอ่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อนื่ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ที่จัดทำ�โดยคณะกรรมการบริหาร
19. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย
20. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
21. กำ�หนดวัน เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ กำ�หนดระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน้ และเสนออัตราการจัดสรรกำ�ไร เงินสำ�รองตามกฎหมาย เงินสำ�รองทัว่ ไป และ/หรือเงินปันผล ตลอด
จนทำ�ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
22. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น เฉพาะเรื่อง
23. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในส่วนที่เกินอำ�นาจ คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้
จัดการ
24. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอำ�นาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควร
ทัง้ นี้ เรือ่ งใดทีก่ รรมการและ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
แม่และ/หรือบริษทั โดยกรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ ง
นั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการ
บริษทั และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุม่ บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จำ�กัด (มหาชน) โดยทำ�หน้าทีใ่ นการดำ�เนินกิจการ
และบริหารกิจการของบริษทั ตามอำ�นาจหน้าทีท่ มี่ แี ละได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท
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(มหาชน) โดยทําหนาที่ในการดําเนินกิจการ และบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหนา ที่ที่มีและไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ในป 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ไดมีมติ
ในปี 2558 มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร จํานวน 4 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้

บริหาร จำ�นวน 4 คน ให้ดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้

รายชือ่ กรรมการบริหาร
1. ดร.ดามพ
สุคนธทรัพย
2. นายมณฑล
3. นายพิพิธ
4. นายวุฒิชยั

เชตุวลั ลภกุล
เชาววิศษิ ฐ
ลีนะบรรจง

5. รศ. ดร.เชนินทร

เชน

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558)
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558)

อำ�นาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
อํานาจ-หน
บผิหดารกิ
ชอบของคณะกรรมการบริ
หาร ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง และ
1. ดำา�ทีเนิ่ และความรั
นกิจการและบริ
จการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์
1.มติขดํองที
า เนิ่ปนระชุ
กิ จมการและบริ
ารกิจ การของบริ
ต ถุ ปษัทระสงค
ข อบั งคั บ นโยบาย ระเบี ย บ
คณะกรรมการหและ/หรื
อมติที่ประชุมษผูั ท้ถือตามวั
หุ้นของบริ
ทุกประการ
ขอกํา�หนด
คําสั่ง และมติ
องที่ประชุ
มคณะกรรมการ
และ/หรื
มผูถือหุนของบริ
2. พิจารณากำ
หนดนโยบาย
ทิศทาง ขและกลยุ
ทธ์ การดำ
�เนินธุรกิจของบริ
ษัท บริอษมติ
ัทร่ทวมี่ปกำระชุ
�หนดแผนการเงิ
น งบ ษัท
ประมาณการบริ
ทุกประการหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และ
กำ�กับดูแาลให้
การดำ�เนินงานของคณะทำ
�งานที่แต่ทงตัธ้งบรรลุ
2.ควบคุ
พิจมารณากํ
หนดนโยบาย
ทิศทาง และกลยุ
การดํตาามเป้
เนินาธุหมาย
รกิจของบริษัท บริษัทรวม กําหนด
3. พิจารณาเรื
่องการจั
ดสรรงบประมาณประจำ
ปี ตามที
่ฝ่ายจัคดคล
การเสนอก่
อนที
�เสนอให้คณะกรรมการบริ
ษัท
แผนการเงิ
น งบประมาณ
การบริห�ารทรั
พยากรบุ
การลงทุ
นด่จาะนำนเทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
พิจารณาและอนุ
มัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึ
จารณาและอนุ
่ยนแปลงและเพิ
่มเติมงบประมาณรายจ่
ายประจำ
ขยายงาน การประชาสั
มพังนการพิ
ธ และควบคุ
มกํมาัตกัิกบารเปลี
ดูแลให
การดําเนินงานของคณะทํ
างานที
่แตงตั�้ง
ปีในระหว่
่ไม่มีกาหมาย
ารประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อ
บรรลุาตงทีามเป
3.ไป พิ จ ารณาเรื่ อ งการจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ตามที่ ฝ า ยจั ด การเสนอก อ นที่ จ ะนํ า เสนอให
4. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ �ำ คัญๆ ทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ตามทีจ่ ะได้ รับมอบหมายจากคณะ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
และเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําป ในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให
5. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้ส�ำ นักงาน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
การซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา การตัดจำ�หน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินเกินกว่างบประมาณ ใน
4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จะได
วงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำ�นาจไว้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไว
6. ให้ค ำ�แนะนำ�การขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุคคลอื ่น โดยได้ร ับความเห็นชอบจากที่ประชุม
แลว
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
อํานาจพิ
จารณาอนุ
านสิทีน่เกีทรั
วาจะเป
้อทรัษพัทยสในวงเงิ
ินถาวร
7.5.มีอำ�มีนาจพิ
จารณาอนุ
มัติการกูม้ยัตืมิกเงิารใช
น การจัจาดยทางการเงิ
หาวงเงินสินเชืน่อดใดๆ
่ยวข้พอยงกัไม
บการทำ
�ธุรกินจการซื
ปกติของบริ
น
เครื
อ
่
งใช
ส
า
ํ
นั
ก
งาน
การซ
อ
มแซมและบํ
า
รุ
ง
รั
ก
ษา
การตั
ด
จํ
า
หน
า
ย/ขายทรั
พ
ย
ส
ิ
น
ถาวร
การเช
า
/เช
า
สำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำ�นาจไว้
ซื้อทรัพยสมินัตเกิิการลงทุ
นกวานงบประมาณ
ในวงเงิ
ละรายการไม
เกินตามที
ณะกรรมการบริษัทให
8. พิจารณาและอนุ
ในบริษัทอื่น ในวงเงิ
นไม่เนกิแต
นตามที
่คณะกรรมการบริ
ษัทให้อ่ค�ำ นาจไว้
อํานาจไว มตั กิ ารจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำ�ของทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามทีค่ ณะ
9. พิจารณาและอนุ
6.กรรมการบริ
ใหคําแนะนํ
ษัทให้าอการขยายธุ
ำ�นาจไว้ รกิจในหลักการและการรวมทุนกับบุคคลอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจาก
่ประชุ่ปรึมกคณะกรรมการบริ
ัทในการประชุ
้งถัดไป
10.เป็นทีคณะที
ษาฝ่ายจัดการในเรื่อษงเกี
่ยวกับนโยบายด้มาครั
นการเงิ
น การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ
7.ปฏิบมีัตอิกําารอื
นาจพิ
่นๆ จารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติ

ของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื57
่น ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว

11.พิจารณาผลกำ�ไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ เงินปันผลประจำ�ปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. ให้มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดโดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำ�นาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอ�ำ นาจตามทีค่ ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจ หรือการมอบอำ�นาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
13.ให้มีอำ�นาจดำ�เนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยให้มีอำ�นาจ
กำ�หนดชื่อผู้มีอำ�นาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกำ�หนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชีของ
ธนาคารต่างๆ ที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
14.พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
15.กำ�หนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ/หรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ ในมูลค่าการ
ลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำ นาจไว้โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหาร คนใดคน
หนึ่งทำ�รายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
16.พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
17.พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ�ำ นาจไว้
18.ดำ�เนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทัง้ นี้ อำ�นาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ริ ายการใดทีอ่ าจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด ทีค่ ณะกรรมการ
บริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั
แม่และ/หรือบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายเกี่ยวข้องกำ�หนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
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บริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ที่
ง กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้บรบั ัตมอบหมายจากคณะกรรมการบริ
ป่ ระชุ
ถ้ อื หุน้ ให้ท�ำ หน้าที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูถือหุน ใหทําหนาที่ใหมายถึ
นการตรวจสอบการปฏิ
ิงานตามที่ไดรับมอบหมายษเพืทั /ที่อให
เปมนผูไปตามกฎหมาย
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักการกำ�กับดูแล
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2558 ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังนี้
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 คน โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นายวรวิทย ศิริวฒ
ั นวมิ ล
2. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

3. ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

4. นายพินิต

นาคสุขุม

นายคมวุฒิ

พรนราดล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
มีความรูดานการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
มีความรูดานบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 11
มีความรูดานวิศวกรรม
สิงหาคม 2558)
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
มีความรูดานกฎหมาย
(ลาออกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
2558 เนื่องจากเสียชีวิต)
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

อำ�นาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
นาจ-หนาทีบริ่ และความรั
บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.อําสอบทานให้
ษัทมีการรายงานทางการเงิ
นอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให
ัทมีการรายงานทางการเงิ
นอยcontrol)
างถูกตอและระบบการตรวจสอบภายใน
งและเพียงพอ
2.1.สอบทานให้
บริษบัทมีริษ
ระบบการควบคุ
มภายใน (internal
(internal audit)
หมาะสมและมีบปริระสิ
ล และพิจารณาความเป็
นอิ(internal
สระของหน่control)
วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็น
2.ที่เสอบทานให
ษัททมีธิรผะบบการควบคุ
มภายใน
และระบบการตรวจสอบภายใน
ชอบในการพิ
าย เลิกจ้างหัวหน้
หน่วทยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วนยงานอื
่นใดที่รับผิวดยงาน
ชอบ
(internalจารณาแต่
audit)งตั้ง โยกย้
ที่เหมาะสมและมี
ปาระสิ
ธิผล และพิจารณาความเป
อิสระของหน
เกี่ยตรวจสอบภายใน
วกับการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนา
3. สอบทานให้
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่
วยหลั
กทรัพย์่นแใดที
ละตลาดหลั
กทรัพย์่ยวกัข้อบกำการตรวจสอบภายใน
�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
หรืาอด้หน
วยงานอื
่รับผิดชอบเกี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
		
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
		
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		
(6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
		
(8) การอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบ
		
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณารูปแบบ
และหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
ในปีในป
25582558
มติทปี่ มติ
ระชุทมี่ปคณะกรรมการบริ
ษทั ครัง้ ที่ 3/2558
ที่ 14 พฤษภาคม
ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ระชุมคณะกรรมการบริ
ษัท ครัเมื้งอ่ ทีวัน่ 3/2558
เมื่อวันที2558
่ 14 พฤษภาคม
2558 ไดมีมติ
พิจารณาค่
จำ�นวน 4 จคนารณาค
ให้ด�ำ รงตำ
�แหน่งคราวละ
1 ปี4ดัคน
งนี้ ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
แตงตัา้งตอบแทน
คณะกรรมการพิ
าตอบแทน
จํานวน

รายชื่อกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน
1. นายวรวิทย ศิริวัฒนวมิ ล
2. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
3. ดร.พิสณฑ
อุดมวรรัตน

ตําแหนง

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2558)
4. นายพินิต
นาคสุขุม
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
(ลาออกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
เนื่องจากเสียชีวิต)
5. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นายฐานพันธ ทรัพยสาคร
เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
อำ�นาจ-หน้าที่ อํและความรั
จารณาค่าตอบแทน จารณาคาตอบแทน
านาจ-หนบาผิทีด่ ชอบของคณะกรรมการพิ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิ
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลั
กเกณฑ์ที่มกีใช้เกณฑ
อยู่ในปัทจี่มจุีใบชันอยูในปจจุบัน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลั
2. พิ2.จารณาข้
อมูลการจ่
าตอบแทนของบริ
ษัทอื่นที่อยู่ในอุ
บบริษัท ยวกับบริษัท
พิจารณาข
อมูายค่
ลการจ
ายคาตอบแทนของบริ
ษัทตอืสาหกรรมเดี
่นที่อยูในอุยตวกัสาหกรรมเดี
3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมี
ความเปนธรรมและเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
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4. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนแกกรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดสวน

3. กำ�หนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและ
เป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำ�เร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจำ�นวนเงินและสัดส่วน การจ่ายค่าตอบแทน
ของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำ�หนดหรือข้อแนะนำ�ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณากำ�หนดเกณฑ์ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และค่าตอบแทน เพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
7. กำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปีของกรรมการ และนำ�เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัท นำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การ หมายถึง กรรมการบริษทั /กรรมการบริหารทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารของบริษทั มีอ�ำ นาจหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารงานของบริษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั หรือตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนบังคับบัญชา
ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ภายในระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
ในปี 2558 บริษัทได้มีประกาศแต่งตั้ง ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่
25 ธันวาคม 2558
อำ�นาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และดูแล
รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทำ�งบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำ�การตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจ สอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำ�ดับ
6. กำ�หนดโครงสร้างองค์กร อำ�นาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การ
กำ�หนด เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานใน
ตำ�แหน่งผูบ้ ริหารในระดับต่างๆของบริษทั ซึง่ มิได้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้ส�ำ นักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำ นาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำ�ของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำ�นาจไว้
9. พิจารณาและอนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทำ�ลาย ตัดบัญชี ซึง่ ทรัพย์สนิ เสือ่ มสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชี
รวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำ�นาจไว้
10.พิจารณาและอนุมตั งิ บประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษทั ภายในประเทศ
11.พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทที่ต่างประเทศ
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12.พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจำ�เป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13.รับผิดชอบในการกำ�หนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทและบริษัทในเครือ
14.สนับสนุนและให้คำ�ปรึกษาแก่บริษัทในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
15.รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของประชาชน
และข้อบังคับของบริษัท
16.พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกิจปกติของ
บริษัท ในวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำ นาจไว้
17.พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�ำ นาจไว้
18.พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
19.พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ�ำ นาจไว้
ทัง้ นี้ อำ�นาจของกรรมการผูจ้ ดั การจะไม่รวมถึงการอนุมตั ริ ายการใดทีอ่ าจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด ทีก่ รรมการผูจ้ ดั การ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทแม่และ/
หรือบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
หารอกฎหมายเกี
และ/หรือคณะกรรมการบริ
ษัท และ/หรื
มผู้ถือมหุั ต้นิ รเพื
่อพิจารณาและอนุ
มัติรรายการดั
ของบริษั ทหรื
่ยวข องกําหนด
ยกเวนอเปที่ปนระชุ
การอนุ
ายการที
่มีเงื่อนไขธุ
กิจปกติงกล่
หรืาวอรายการ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำ�หนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

สรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2558
ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณา
สรุปจำ�นวนครั้งการเข้คณะกรรมการบริ
าร่วมประชุมในปี 2558
คณะกรรมการบริ
หาร ลและคณะกรรมการพิ
จารณาค่
าตอบแทน
ได้ก�ำ หนด ดหมาย
คาตอบแทน ษไดทั กคณะกรรมการตรวจสอบ
ําหนดตารางการประชุคณะกรรมการบริ
มตามปกติของแต
ะคณะ ไวเปนการล
วงหน
า 1 ป และอาจนั
ตารางการประชุ
ตามปกติ
องแต่ละคณะ
เป็นการล่วงหน้า า1เปปี นและอาจนั
ดหมายเพิ่มเติลมะชุ
เป็นดการประชุ
มพิเศษตามความจำ
เพิ่มมเติ
มเปนขการประชุ
มพิเไว้ศษตามความจํ
คณะกรรมการแต
มีการประชุ
มโดยการเข�าเป็รวนมประชุม
คณะกรรมการแต่
ละชุดังดนีมี้การประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้
สรุปได
การประชุมของคณะกรรมการ
ป 2558
แตละชุด
รวมจํานวนครั้งทั้งสิ้น
1
สามัญผูถ ือหุนประจําป 2558
วิสามัญผูถ ือหุน
5
คณะกรรมการบริษัท
5
คณะกรรมการตรวจสอบ
12
คณะกรรมการบริหาร
1
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

รมการ
ริหาร
รมการ
ิจารณา
าตอบแ

รมการ
รวจสอ

รมการ
บริษัท
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ิสามัญ
ูถือหุน

รายชื่อกรรมการ

ามัญ
ูถือหุน

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

12
1

1/1
1/1
1/1

-

5/5
5/5
5/5

5/5
5/5

8/11 1/
-

1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/11/
-

-

2/5 2/
5/5
5/5
4/5
5/5
1/5
1/11 5/

2/5 2/
1/5 5/
-

10/114/
10/114/
9/114/
3/11 5/

1/1
-

กรรมการ
บริหาร
กรรมการ
พิจารณา
คาตอบแ

กรรมการ
ตรวจสอ

4. นายพินิต
5. รศ. ดร.เชนินทร
6. นายมณฑล
7. นายพิพิธ
8. รศ. ดร. พิสณฑ
9. นายเจษฎา
10. ดร.ดามพ

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒนวมิ ล
โสพรรณพ
นิชกุล
นาคสุขุม
เชน 3/
เชตุวัลลภกุล
เชาววิศษิ ฐ
อุดมวรรัตน
ศรศึก
สุคนธทรัพย

กรรมการ
บริษัท

1. นายวุฒิชยั
2. นายวรวิทย
3. นายวิเชียร

วิสามัญ
ผูถือหุน

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผูถือหุน

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1/ 1/
ลาออกเมื
่อวัน่อทีวั่1น3ทีสิ่1ง3หาคม
25582558
ลาออกเมื
สิงหาคม
2/ ลาออกเมื
่อวัน่อทีวั่ น6ทีกรกฎาคม
25582558
เนื่องจากเสี
ยชีวิตยชีวิต
2/ ลาออกเมื
่ 6 กรกฎาคม
เนื่องจากเสี
3/ ลาออกเมื
่อวัน่อทีวั่ 25
นวาคม
25582558
3/ ลาออกเมื
นทีธั่ 25
ธันวาคม
4/ ไม
ารวามประชุ
มไดมได้เนื่อเนืงจากติ
ดภารกิ
จจํจาเป
4/ สไม่ามารถเข
สามารถเข้
ร่วมประชุ
่องจากติ
ดภารกิ
จำ�นเป็น
5/ ได
ับการแต
งตั้งงเมื
สิงหาคม
2558
5/รได้
รับการแต่
ตั้ง่อเมืวัน่อทีวัน่ 13
ที่ 13
สิงหาคม
2558

คาค่ตอบแทนกรรมการและผู
าตอบแทนกรรมการและผู้บริหบารริหาร
คาค่ตอบแทนที
นในป
2558
าตอบแทนที่เเป็ปนนตัตัวเงิวเงิ
นในปี
  2558
ก) คาตอบแทนกรรมการ
		
  ก) ค่าตอบแทนกรรมการ     
ัทได้จจา่ายค
ยค่าตอบแทนกรรมการ
โดยผ่โดยผ
านความเห็
นชอบจากคณะกรรมการพิ
จารณาค่าตอบแทน
ครั้งาทีตอบแทน
่ 1/2558
บริบริ
ษัทษได
ตอบแทนกรรมการ
านความเห็
นชอบจากคณะกรรมการพิ
จารณาค
นที่ 24 กุมเมืภาพั
จารณาจากคณะกรรมการบริ
ษัท ครั้งที่ 1/2558เมื่อวันที่ 24
2558 และ
ครัเมื้งที่อ่ วั1/2558
่อวันนธ์ที2558
่ 24 กุมโดยผ่
ภาพัานการพิ
นธ 2558
โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ
ษัทกุมครัภาพั
้งทีน่ ธ์1/2558
มสามันญ
้ถือหุ้นและอนุ
ประจำ�ปีม2558
เมื่อ่ปวัระชุ
นที่ 30
เมษายน
เป็นวงเงิาปนรวม
1,950,000.-บาท
ซึ่งในปี 2557
เมื่อนุ
อวัมนัตทีิโดยที
่ 24 ่ปกุระชุ
มภาพั
ธ ผู2558
ัติโดยที
มสามั
ญผูถ2558
ือหุน ประจํ
2558
เมื่อวันที่ 30 เมษายน
มิได้กเป
ำ�หนดมิ
ำ�หนดวงเงิ
นไว้แต่จ่ายเป็นรายครั
้ง ทุก2557
คราวทีมิ่เข้ไดาร่กวํามประชุ
หนดจ่ายเป็นนไวรายครั
ราเดิม โดยกลั
2558
นวงเงิได้นกรวม
1,950,000.-บาท
ซึ่งในป
หนดมิมไโดยกำ
ดกํา�หนดวงเงิ
แตจ้งาตามอั
ยเปนตรายครั
้ง ทุก ่น
กรองรายละเอี
ยดถึงมความเหมาะสมประการต่
งๆ และเปรี
ยบเทีตยราเดิ
บอ้างอิ
จากอุตสาหกรรมประเภทเดี
วกังนความเหมาะสม
และสภาพเศรษฐกิจ
คราวที
่เขารวมประชุ
โดยกําหนดจายเปนารายครั
้งตามอั
ม งโดยกลั
่นกรองรายละเอียยดถึ
รวมถึงความเหมาะสมของจำ�นวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
ประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ
		
(1) ประธานกรรมการบริษัท
เหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้
			
• ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
(1) ประธานกรรมการบริษัท
			
บริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
อนละม25,000.-บาท
ทั้งนี้ กรณีที่มีการเขารวมประชุม
• คาตอบแทนรายเดื
		
(2) คณะกรรมการบริ
ษัท (ทุกคราวทีอ่เข้นาร่เดื
วมประชุ
)
ษัทจะไมไดรับทัค้งนีาเบี
ม
			
• ค่าคณะกรรมการบริ
เบี้ยประชุมครั้งละ 12,500.-บาท
้ส�ำ ้ยหรัประชุ
บกรรมการบริ
ษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
(2) คณะกรรมการบริ
ษัทรับ(ทุค่ากเบีคราวที
ารวมประชุ
ม) มครั้งละ 5,000.-บาท แทน
			
แล้ว จะได้
้ยประชุ่เมขในการเข้
าร่วมประชุ
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่
ไดรับเงินเดือนประจําแลว จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้ง
ละ 5,000.-บาท แทน 63

		
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
			
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000.-บาท
			
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท
		
(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 20,000.-บาท
			
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000.-บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท
			
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท
ทั้งนี้ในป 2558 บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตละชุดตามความเปนจริง เปนจํานวนเงิน
ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริง เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
ทั้งสิ้น 890,000.-บาท
890,000.-บาท
โดยมีรายละเอีโดยมี
ยดดังนีร้ ายละเอียดดังนี้

300,000.-

-

12,500.-

312,500.-

62,500.-

100,000.-

20,000.-

182,500.-

62,500.-

62,500.-

12,500.-

137,500.-

25,000.-

25,000.-

25,000.-
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-

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร 1/
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมพิจารณาคาตอบแทน
4. นายพินิต นาคสุขุม 2/
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5. รศ. ดร. เชนินทร เชน 3/
- กรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

-

50,000.-

-

25,000.-

- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ
6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
7. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
8. รศ. ดร. พิสณฑ อุดมวรรัตน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ 4/
- กรรมการตรวจสอบ 4/
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 4/

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

62,500.-

-

-

62,500.-

20,000.-

-

-

20,000.-

-

75,000.-

62,500.-

12,500.-

12,500.12,500.9. นายเจษฎา ศรศึก 5/
- กรรมการบริษัท
12,500.12,500.10. ดร.ดามพ สุคนธทรัพย 6/
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการกรรมการผูจดั การ
รวมทั้งสิ้น
645,000.- 200,000.45,000.890,000.1/ ลาออกจากเป็
นประธานกรรมการบริหหารารเมืเมื่อ่อวัวันนทีที่ ่ 13
13สิสิงงหาคม
หาคม 2558
2558
1/ ลาออกจากเป
นประธานกรรมการบริ
ลาออกจากการเป็
นกรรมการบริษษัททั กรรมการอิ
และกรรมการพิ
จารณาค่
าตอบแทน
เมือ่ วันที่ เมื่อ
2/ 2/ลาออกจากการเป
นกรรมการบริ
กรรมการอิสสระระกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิ
จารณาค
าตอบแทน
วันที6่ 6กรกฎาคม
กรกฎาคม2558
2558เนื่องจากเสียชีวิต
3/ ลาออกจากการเป็
นกรรมการบริ
กรรมการบริหหาร
าร และกรรมการผู
และกรรมการผู้จจัดัดการ
3/ ลาออกจากการเป
นกรรมการบริ
ษัทษัทกรรมการบริ
การเมืเมื่อ่อวัวันนที่ที25่ 25ธันธัวาคม
นวาคม2558
2558
4/ ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง เป็ นกรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เมื ่ อ วั นที ่
13 สิงหาคม 2558
5/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
6/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร วันที่13 สิงหาคม 2558 และรักษาการกรรมการผู้
จัดการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558
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6/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร วันที่13 สิงหาคม 2558 และรักษาการกรรมการ
ผูจัดการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558
บริหาร้บริหาร
		 ข) คาตอบแทนผู
ข)  ค่าตอบแทนผู
คาตอบแทนของกรรมการผู
จัด้บการและผู
บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู
จัดการบและผู
บาริรายที
หาร ่
ค่าตอบแทนของกรรมการผู
้จัดการและผู
ริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู
้จัดการ และผู้บริหารในระดั
เทียบเท่
สี่ทในระดั
ุกราย มีบดเที
ังนีย้ บเทารายที่สี่ทุกราย มีดงั นี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ คาเชาบาน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและคาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2558
ป 2557
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
คน
(ลานบาท)
5
6.22
6
7.93

าตอบแทนอื
ค่าคตอบแทนอื
่นๆ ่นๆ
มีนโนบายให
คาตอบแทนอื
่นนอกเหนื
ไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรื
พนักงานซึ
บริบริษัทษไม่ัทมไมีนโนบายให้
ค่าตอบแทนอื
่นนอกเหนื
อไปจากค่อาตอบแทนในฐานะกรรมการหรื
อพนักงานซึ่งได้รับอจากบริ
ษัทตาม่ง
ปกติ
มีการให้ษหัทุ้นตามปกติ
หุ้นกู้ หรือหลั
พย์อื่นหใดแก่
ารของบริ
ไดรับไม่จากบริ
ไมมกทรั
ีการให
ุน หุผนู้บกูริ หหรื
อหลักษทรััทพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
(1)(1)ค่คาตอบแทนอื
่นของกรรมการบริ
ษัท ษัท
าตอบแทนอื
่นของกรรมการบริ
		
- -ไม่ไม
มี ม- ี (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
(2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารสีร่ ายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริหารในระดับเทียบเท่ารายทีส่ ที่ กุ ราย มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้
กรรมการบริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับเทียบเทารายที่สี่ทุก
5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ราย มีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้ตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน
บริษัทไดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบ
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้า
กองทุ
ทุกเดืางไม่
อนในอั
ยละ 5 สของค
โดยสมาชิ
ตอ่องสะสมเงิ
เขากองทุนในอั
ตราเดี
วกันดวย ้งหาก
กองทุ
น นนายจ้
ต้องจ่ตาราร
ยเงินอสมทบให้
มาชิกาผูจ้นาั้นงในเดื
อนนั้น ๆกเมื
สมาชิกสิ้นนสภาพลงสมาชิ
กจะได้
รับเงินยสมทบรวมทั
ส่วน
เดื่ยอผลประโยชน์
นใดสมาชิกสไม
สะสมเงิ
นเขากองทุ
เฉลี
ุทธิตไดามเงื
่อนไขของกองทุ
น น นายจางไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้นในเดือนนั้น ๆ เมื่อ
สมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
นวนพนั
จำ�นวนพนัจํกางานทั
้งหมดกงานทั้งหมด
รายการ
จํานวนพนักงาน
- สํานักงาน
- สายการผลิต

ป 2558
50
80
130

รวม

ป 2557 ป 2556 ป 2555
55
78
133

58
78
136

64
76
140

การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
		
- ไม่มี -

- ไมมี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ขอพิพาทด
านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
		
- ไม่มี -

- ไมมี -

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
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ในป 2558 บริ ษั ท ได จ า ยค า ตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ น เบี้ ย ขยั น และเงิ น พิ เ ศษ โบนั ส และ

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในปี 2558 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย้ ขยันและเงินพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอืน่ ๆ เป็นจำ�นวน
เงินรวม 52.36 ล้านบาท
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำ�แหน่งงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการกำ�หนดเป็นอัตราตายตัว
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพเพือ่ เป็นสวัสดิการทีจ่ ดั ให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน รวมทัง้ เป็นแรง
จูงใจให้พนักงานปฏิบตั งิ านกับบริษทั เป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ จะได้รบั เงินสมทบกองทุน
ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมือ่ สมาชิกสิน้ สภาพลงสมาชิกจะ
ได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
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โครงสร
โครงสร้าางบริ
งบริหหารจั
ารจัดดการ
การ

หมายเหตุ : 1/ บริษัทไดรบั การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1/ บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัท
แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
		
Mr. Wutichai Leenabanchong
			
					

ประธานกรรมการบริษัท
Chairman of the Board
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Director

2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
		
Mr. Worawit Siriwatwimol
					
		
			
				
				
				

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of Audit Committee
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of Remuneration Committee

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
Mr. Wichian Sopanpanichkul
			
				
				
				
			
				

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Remuneration Committee
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4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
Associate Professor
		
Pison Udomworarat
		
				
				
				
				
				

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Remuneration Committee

5. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
		
Mr. Monthon Chatuwallopkul
				
				

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director

6. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
		
Mr. Pipit Jaovisidha
		
			
			
			
			

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง :
วันที่ 22 กันยายน 2551

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ตําแหนง :
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการผูมีอานาจลงนาม
ผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

51

อายุ
(ป)

• Financial Statements for Directors
(FSD) รุน 4/2009

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) :
• Directors Accreditation Program
(DAP) รุน 78/2009

• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะ
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท
450 หุน
คิดเปน
0.0001%

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมมี ตําแหนง

ประสบการณ

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท

ป 2556 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน

ป 2555 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริษัท

ป 2553 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงบริษทั จดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 บริษัท
ป 2551- ปจจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ป 2551- ปจจุบนั
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 8 แหง
ป 2551 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ

ชวงเวลา

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบริษัทและผูบ ริหาร

บจก.ไปปไลน เอ็นจิ
เนียริ่ง
บจก.เอเวอรกรีน
ไบโอแมส
บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็น
เตอรไพรส
บจก.ออสการ เซฟ เดอะ
เวิลด
บจก.พาราไดซ กรีน
เอนเนยยี่
บจก. ทีอารซี คลีน เอ็น
เนอรยี่
บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร

บจก.เอ็นเนซอล

บมจ.แคปปทอล เอ็นจิ
เนียริ่ง เน็ตเวิรค
บมจ.เอื้อวิทยา

บริษัท
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 24 เมษายน 2552

2. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

55

อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
รุน 21/2004

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท

-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ตําแหนง

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง
ป 2556 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ป 2554 – ปจจุบัน
กรรมการบริหาร
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน –ไมม-ี
ป 2553 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
กรรมการผูจดั การ
ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน –ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน –ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2550 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ

ชวงเวลา

ประสบการณ

บจก. วี เอส เอส เอ็น

บล.ทรีนีตี้ จํากัด

บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา

บมจ. อินเตอรฟารอีสท
วิศวการ

บริษัท
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558

58

• ปริญญาเอก Ph.D. (International Law,
Fletcher School, Tufts University
• ปริญญาโท Master of Arts in Law and
Diplomacy, Fletcher School, Tufts
University
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556

4. ดร.ดามพ สุคนธทรัพย
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
รุน 104/2013

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อายุ
(ป)

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บริษัท
-ไมมี-

-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมมีตําแหนง

ที่ปรึกษา

ป 2535 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมมีดํารงตําแหนงบรัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2550-ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ

เจาของและหัวหนาสํานักงาน

ที่ปรึกษา

ป 2535 – ปจจุบัน

ป 2540 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน –ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน –ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษทั จดทะเบียน จํานวน 5 แหง
ป 2554 – ปจจุบัน
กรรมการหมูบา นจัดสรรบานกลางเมือง
ป 2550 – ปจจุบัน
ที่ปรึกษา

ชวงเวลา

ประสบการณ

บจก. ภูผาอินเตอร

เดอปารีส รัชวิภา
บจก. ลาชูเล คอสเมติคส
(ประเทศไทย)
บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร
เนชัน่ แนล ฟูด กรุป
สํานักงานบัญชีและ
กฎหมายเจริญสุข
บจก. อาศาบางกอก

บริษัท
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง :
วันที่ 1 เมษายน 2553

5. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม
ผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

47

อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
รุน 82/2010

• ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บริษัท
450 หุน คิด
เปน
0.0001%

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมมีตําแหนง

บริษัท

กรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ป 2555 – ปจจุบัน
ป 2555 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2547 – 2551

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษทั จดทะเบียน –ไมม-ี

กรรมการบริษัท

ป 2553 – ปจจุบัน

บมจ. กระดาษศรีสยาม

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร
ไพรส
บจก.ออสการ เซฟ เดอะ
เวิลด
บจก.พาราไดซ กรีน เอ็น
เนอรยี่
บจก.ทีอารซี คลีน เอ็นเนอรยี่
บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร

บจก.เอเวอรกรีน ไบโอแมส

บจก.ไปปไลน เอ็นจิเนียริ่ง

ดํารงตําแหนงบริษทั จดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 แหง
ป 2553 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
บมจ.แคปปทอล เอ็นจิ
กรรมการบริหาร
เนียริ่ง เน็ตเวิรค
ป 2553 – ปจจุบัน
บมจ. เอื้อวิทยา
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ป 2557 – ปจจุบัน
คาตอบแทน
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน 8 บริษัท
ป 2553 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก.เอ็นเนซอล

ชวงเวลา

ประสบการณ
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 20 เมษายน 2555

6. นายพิพิธ เชาววศิ ิษฐ
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

42

อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program
(DAP) รุน 79/2009
• Secretary Program (CSP) รุน ที่
53/2013

• Master of Business Administration
American Intercontinental University,
Georgia USA
• Bachelor of Science David Lipscomb
University, Tennesee USA

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บริษัท
450 หุน คิด
เปน
0.0001%

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมมีตําแหนง

ป 2549 – ปจจุบัน

บรรณาธิการ

ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมมี ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แหง
ป 2549 – ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 แหง
ป 2554 – ปจุบัน
กรรมการบริษัท
ป 2553 – ปจจุบัน
กรรมการบริหาร
ป 2551 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ป 2552 – 2556

ชวงเวลา

ประสบการณ

Agriculture
Prospect Co.,Ltd.
AP Research
Publishing Co.,Ltd.

บมจ.แคปปทอล เอ็นจิ
เนียริ่ง เน็ตเวิรค
บมจ. เอื้อวิทยา

บริษัท

76

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2556

• ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีขนถายวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ
นครเหนือ

52

8. นายเกรียงศักดิ์ ตรียาพงษ
ตําแหนง
• ผูจัดการอาวุโสโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมโยธา Tokyo
Institute of Technology Tokyo, Japan
• ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโครงสราง
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program
(DAP) รุน 107/2014

(ป)

อายุ

7. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

-ไมมี-

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บริษัท

-ไมมี-

-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ตําแหนง

ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2540 – 2556
ผูจัดการฝายผลิต

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2554 - ปจจุบัน
รองศาสตราจารย

ชวงเวลา

ประสบการณ

บมจ. ระยองไวร
อินดัสตรีส

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ

บริษัท

77

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
หมายเหตุ :

• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บริษัท
-ไมมี-

-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมมีตําแหนง

บริษัท

ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษทั จดทะเบียน -ไมม-ี

ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมมี-

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2554 – 2556
ผูจัดการฝายบัญชี

ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษทั จดทะเบียน -ไมม-ี

บมจ. ระยองไวร
อินดัสตรีส

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2554 – 2556
ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาผลิตภัณฑและ บมจ. ระยองไวร
การตลาด
อินดัสตรีส
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมมี-

ชวงเวลา

ประสบการณ

1. คณะกรรมการบริษัท ลําดับที่ 1-7 ผูบริหาร ลําดับที่ 8-10 และเลขานุการบริษัท ลําดับที่ 6
2. กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลําดับที่ 1 ,4 และ 5 , 6
3. สัดสวนการถือหุน บริษัท ไมนับรวมคูสมรส และบุตร เนื่องจากคูสมรสและบุตรไมไดถือหุน
4. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 7 ทาน -ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย5. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 7 ทาน -ไมมีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต6. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 7 ทาน -ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษทั ในรอบป 2558
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9. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย
ตําแหนง
• ผูจัดการอาวุโสฝายขาย

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
10. นางสาวนงนุช คําไชยเทพ
ตําแหนง
• ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ
การเงิน

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

ผลิตภัณฑของบริษัท
ผลิตภัณฑ

ภาพผลิตภัณฑ

ลวดเหล็กกลาสําหรับคนอกรีตอัดแรง (PC-Wire)

ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (PCStrand)

ลวดตระแกรงเหลกกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
(Wire Mesh)

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon
Steel Wire หรือ “OLC”)
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ผลิตภัณฑ

ภาพผลิตภัณฑ

ลวดเชื่อมเปลือ่ ยใชเชือ่ มเหล็กกลาละมุนดวยอารก
โดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)

ลวดสปริง (Hard Drawn Wire)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กที่มคี ุณภาพ
โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตและจำ�หน่ายออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกลุ่มลูกค้าของบริษัท ดังนี้
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Construction Products group) ได้แก่
1.1)ลวดเหล็กกล้าสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) หรือ PC-Wire
1.2)ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete) หรือ PC-Strand
1.3)ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) หรือ WM
1.4)ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ� (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือ OLC
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrials Products group) ได้แก่
2.1)ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire) หรือ
GMAW
2.2)ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) หรือ HDW
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจำ�หน่ายลวดเหล็กกล้าสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นการผลิตและจำ�หน่าย
ตามปริมาณคำ�สั่งซื้อของลูกค้า โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสำ�เร็จรูป และคานสะพาน คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 94 รวมถึงกลุม่ ผูร้ ับเหมาทีป่ ระมูลงานราชการ และการไฟฟ้านครหลวง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5
ของรายได้
รวมของบริ
ษัท และลวดชนิ
ๆ ประมาณร้
อยละจํ1าแนกตามประเภทผลิตภัณฑของรายได ดังนี้
1. โครงสร
างรายได
ของบริษดอืัท่นในป
2556-2558
1. โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2556-2558 จำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ของรายได้ ดังนี้

ประเภทของรายได
รายไดจากการขาย
- ลวดเหล็กกลาสําหรับ
คอนกรีตอัดแรง
- ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง
- ลวดตะแกรงเหล็กกลา
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต
- ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา
- ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อม
เหล็กกลาละมุลดวยอารก
โดยมีกาซปกคลุม
- ลวดสปริง
รวม
รายไดอื่น
รวมรายได

ป 2556
ลานบาท รอยละ

ป 2557
ลานบาท รอยละ

ป 2558
ลานบาท รอยละ

779.97

79.92

610.32

71.46

442.36

69.20

173.79

17.8

229.33

26.85

181.17

28.34

0.65

0.07

-

-

0.33

0.05

5.2
4.84

0.53
0.5

3.56
0.43

0.42
0.05

4.21
0.22

0.66
0.03

1.74
966.19
9.69
975.88

0.18
99
1
100

0.81
844.45
9.64
854.09

0.09
98.87
1.13
100

628.29
10.95
639.24

98.28
1.71
100

อื่น ประกอบด
วย จรายได
จากดอกเบี
้ยรับ จรายได
จากการจํ
าหนายเศษลวดที
่เกิดจากกระบวนการผลิ
าปรัชบ�ำ กรณี
รายได้อรายได
ื่น ประกอบด้
วย รายได้
ากดอกเบี
้ยรับ รายได้
ากการจำ
�หน่ายเศษลวดที
่เกิดจากกระบวนการผลิ
ต ค่าปรัตบคกรณี
ระเงิชนําล่ระเงิ
าช้า นเป็ลนาชต้าน
เปนตน

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
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2.  ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้านผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมและลวดอื่นๆ โดยมีก�ำ ลังการผลิตรวม
ในปี 2558ที่ 48,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กกล้าสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตรได้รบั เครือ่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540
เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในงานก่อสร้าง โดยนำ�ไปใช้ในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพืน้ สำ�เร็จรูป และไม้หมอนคอนกรีตสำ�หรับรางรถไฟ
2. ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand”
“PCS”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ได้รบั เครือ่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
เลขที่ มอก. 420-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มาจากการนำ�ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดีย่ วมาตีเกลียวเข้าด้วยกัน ทำ�ให้สามารถรับ
แรงดึงได้มากขึ้น และนำ�ไปใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ่ พื้นสำ�หรับอาคารขนาด
ใหญ่และไซโล เป็นต้น
3. ลวดเชือ่ มเปลือยใช้เชือ่ มเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีกา๊ ซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตรได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.
597-2528 เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในอุตสาหกรรมเชือ่ มโลหะ เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ชิน้ ส่วนรถยนต์ อูต่ อ่ เรือ ตูค้ อนเทนเนอร์
ท่อสูบน้ำ� ถังแก๊ส รถไถนา หม้อแปลงไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
4. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 – 7.0 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ใน
อุตสาหกรรมที่นอน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง
5. ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ� (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8 –
7.0มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 194-2535 และมอก.747-2531 เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า ท่อระบายน้�ำ ฯลฯ
6. ตะแกรงเหล็กกล้าเชือ่ มติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8 – 7.0 มิลลิเมตร ได้รบั เครือ่ งหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างถนน อาคาร ผนังสำ�เร็จรูป ฯลฯ
3.  การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การตลาด
1. เนือ่ งจากบริษทั มีการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าหลายชนิด โดยสินค้าแต่ละชนิด ในกลุม่ เป้าหมายก็มพี ฤติกรรมการชือ้ หรือ
ให้ความสำ�คัญที่แตกต่างกันออกไปทางบริษัทจะใช้กลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
ผู้รับเหมา ให้ความสนใจ เรื่องราคา คุณภาพ และการจัดส่ง ในขณะที่ ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ ให้ความสนใจด้านคุณภาพก่อน
2. รักษาฐานลูกค้าเดิมโดยยอดขายแต่ละปีที่มาจากลูกค้าเดิมมีไม่น้อยกว่า 70%
3. บริษทั มุง่ เน้นการบริการลูกค้า โดยการให้บริการโดยการสอบถามปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสม่�ำ เสมอ
ทั้งนี้ เพื่อนำ�มาปรับปรุงการทำ�งานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
4. การดำ�เนินงานของบริษทั ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษทั เอสจีเอส(ประเทศไทย)
จำ�กัด และการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตยังผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงให้ความมั่นใจด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี
5. สัดส่วนการขายลูกค้าของบริษทั 70% เป็นลูกค้าทีอ่ ยูต่ ามภาคต่างๆของประเทศ จะมีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ทั่วประเทศ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องทางจำ�หน่ายทั่วประเทศที่มีอยู่
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6. บริษัทมีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ให้มีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำ�เนินกิจการ อีก
ทั้งยังสามารถบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าหลายประเภทจากบริษัทจะขยายตลาดโดยอาศัยช่องทางตลาดที่มีอยู่ โดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. บริษทั เน้นการพัฒนาความรูข้ องบุคลากรในบริษทั เพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจในการบริหารงานและการทำ�งาน
และบริษทั ได้เริม่ นำ�นโยบายการบริหารการผลิตทีเ่ น้นผลในด้านคุณภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ด้วยระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้าค้าต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกลุ่มสินค้า
ได้ดังนี้
กลุม่ สินค้า ลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง กลุม่ ลูกค้าประกอบ
ด้วย
1. ลูกค้าภายในประเทศ
1.1 ภาคเอกชน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง ประกอบด้วย
• โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ เช่น โรงงานหล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น คานสะพาน ผนังสำ�เร็จรูป เป็นต้น
• กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการ เช่นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง ก่อสร้างทางด่วน
รถไฟฟ้าสายต่างๆ
1.2 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้านครหลวง ศูนย์ซอ่ ม สร้างสะพานฯ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง
2. ลูกค้าต่างประเทศ
2.1 จำ�หน่ายตรงสู่ผู้ใช้ลวดเหล็กของประเทศนั้น เป็นผู้ใช้ที่นำ�ลวดเหล็กไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น
โรงงาน ผลิตเสาเข็ม แผ่นพื้น เสาไฟฟ้าคอนกรีต
2.2 จำ�หน่ายผ่านตัวแทนจำ�หน่ายประเทศนั้น ๆ
กลุม่ สินค้า ลวดเชือ่ มเปลือยใช้เชือ่ มเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีกา๊ ซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ
GMAW) กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าอุตสาหกรรมลวดเชื่อมโลหะต่าง ๆ ในสัดส่วนร้อยละ 91
2. จำ�หน่ายตรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเชื่อมต่าง ๆ ในสัดส่วนร้อยละ 9
กลุ่มสินค้าลวดสปริง กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. อุตสาหกรรมที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต์
• กลุ่มโช๊คอัพ		
• กลุ่มข้อโซ่
• กลุ่มซี่ล้อรถ
• กลุ่มเบาะรถยนต์
• สปริงในยานยนต์ทั่วไป
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3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อุตสาหกรรมสปริงต่าง ๆ
กลุ่มสินค้าลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่�ำ ( ลวดปลอก ) กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสำ�เร็จรูป ผู้ผลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟ้า
2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
3. กลุ่มผลิตผนังสำ�เร็จรูป
4. ผู้รับเหมาสร้างทาง
5. หน่วยงานราชการ
6. ผู้แทนจำ�หน่าย หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
กลุ่มสินค้าตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสำ�เร็จรูป ผู้ผลิตแผ่นพื้นสำ�เร็จรูป
2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
3. กลุ่มผลิตผนังสำ�เร็จรูป
4. ผู้รับเหมาสร้างทาง
5. หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง , ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน , กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน การเคหะแห่ง
ชาติ เป็นต้น ซึ่งประมูล ตรง นำ�ไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ
6. ผู้แทนจำ�หน่าย หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำ�คัญกับลูกค้าที่ทำ�ธุรกิจติดต่อกันมาเป็นเวลานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ส่วน
ลูกค้าใหม่บริษัทจะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
นโยบายราคา
บริษัทมีนโยบายการตั้งราคา โดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อย่างไรก็ตาม ในการกำ�หนดราคาขั้นสุดท้าย จะ
คำ�นึงถึงความต้องการในการบริโภคและสภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฎจักรธุรกิจเป็นหลัก
การจัดจำ�หน่ายและช่องทางการจัดจำ�หน่าย
- การจัดจำ�หน่ายในประเทศ
- บริษัทมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสินค้าบางประเภท จำ�หน่ายผ่าน
ตัวแทนจำ�หน่าย
- ต่างประเทศ
- จำ�หน่ายผ่านตัวแทนจำ�หน่าย และหรือจำ�หน่ายโดยตรงให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน) (RWI)
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรง และ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง
ภาพรวมแนวโน้มการก่อสร้างในอนาคตมีทิศทางที่ดี โครงการก่อสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ออกมา ส่งผลต่ออุตสาหกรรม
ของการก่อสร้างในทางดี แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะความวุ่นวาย ความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยที่ผ่านมา ส่งผลให้
ปี 2558 มีทิศทางที่ไม่ดีนัก มีการชะลอตัวในภาคก่อสร้าง ทำ�ให้ภาพโดยรวมของตลาดมีการหดตัวจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งราคาสินค้าลดลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบราคาลดลง และมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น
83

ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดำ�เนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
ธุรกิจนีเ้ ป็นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนเริม่ ต้นมากและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อน แต่สนิ ค้าชนิดนีเ้ กีย่ วข้อง
กับความปลอดภัย ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งมีมาตรฐานสูง จึงทำ�ให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ท�ำ ได้ยากขึ้น
• อำ�นาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า PCW&PCS มีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและต่างประเทศทำ�ให้การเจรจาต่อรอง
ในการชื้อวัตถุดิบทำ�ได้ไม่ยากสามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้
• อำ�นาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
จากภาวการณ์กอ่ สร้างทีม่ กี ารชะลอตัวจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ในปี 2558 ทำ�ให้การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ลดลง ความต้องการลวดเหล็กน้อยลง ส่งผลต่อราคาสินค้า ทำ�ให้ผชู้ อื้ สินค้ามีอ�ำ นาจต่อรองสูง แต่ยงั มีโครงการต่อเนือ่ ง จากแต่ละ
โครงการทำ�ให้การผลิตสินค้าของลูกค้า มีการผลิตที่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีลูกค้าจะสนใจคุณภาพของสินค้า และการส่งมอบมากกว่า
เรื่องราคา
• สินค้าทดแทน
จากการทีส่ นิ ค้า PCW&PCS เป็นสินค้าเฉพาะในการนำ�ไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้า แผน
พืน้ สำ�เร็จรูป โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น ทางรถไฟฟ้า ทางด่วน อาคารสูง ทำ�ให้สนิ ค้าอืน่ ทีจ่ ะมาทดแทนไม่สามารถใช้ทดแทนได้
• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
สำ�หรับอุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง และลวดเหล็กกล้าตีเกลียว มีผผู้ ลิตลวดเหล็กในประเทศ 13
โรงงาน เป็นโรงงานขนาดใหญ่ 7 โรงงาน
อุตสาหกรรมลวดเชือ่ มเปลือยใช้เชือ่ มเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีกา๊ ซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire
หรือ GMAW)
ลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมโลหะมีอยู่หลายประเภท ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุมก็เป็น
อีกประเภทหนึง่ ซึง่ ในอดีตการเชือ่ มโลหะนิยมใช้ลวดเชือ่ มแบบก้านธูป แต่มคี วามล่าช้าในการใช้งานทีต่ อ้ งเชือ่ มโลหะแบบต่อเนือ่ ง
และงานเชื่อมที่มีปริมาณงานมาก จึงเริ่มมีการใช้ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม มากขึ้น
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดำ�เนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนมากต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และต้นทุนการผลิตต้อง
สามารถแข่งขันได้ทำ�ให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าตลาดได้ยาก
• อำ�นาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนือ่ งจากแหล่งวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าลวดเชือ่ มเปลือยใช้เชือ่ มเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีกา๊ ซปกคลุม มีผขู้ ายอยู่
หลายรายทัง้ ในและต่างประเทศทำ�ให้การเจรจาต่อรองในการชือ้ วัตถุดบิ ทำ�ได้ไม่ยากสามารถเลือกแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ใี นราคา
ที่เหมาะสมได้
• อำ�นาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
ผลจากสินค้าลวดเชื่อมนำ�เข้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูก แม้คุณภาพจะไม่สม่�ำ เสมอ แต่กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้ลวดเชื่อม คุณภาพ
ระดับปานกลางลงมา มีความสนใจในสินค้าดังกล่าว เป็นผลทำ�ให้ลูกค้ากลุ่มนี้ มีอำ�นาจในการต่อรองในเรื่องราคาสูง
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• สินค้าทดแทน
ลวดเชือ่ มมีหลายประเภท การเชือ่ มเหล็กแต่ละประเภทต้องใช้ลวดเชือ่ มทีเ่ หมาะกับเหล็กนัน้ ๆ ลวดเชือ่ มเปลือยใช้เชือ่ ม
เหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีกา๊ ซปกคลุมการนำ�ไปใช้งานเหมาะกับงานเหล็กกล้าทนแรงดึง และต้องเชือ่ มต่อเนือ่ ง ผูเ้ ชือ่ มไม่ตอ้ ง
มีความชำ�นาญ งานเชือ่ มทีอ่ อกมาได้คณ
ุ ภาพ และต้นทุนการผลิตของลูกค้ายังถูกกว่าใช้การเชือ่ มชนิดอืน่ ทำ�ให้ยงั ไม่มสี นิ ค้าทดแทน
ได้
• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
ในปี 2558 มีผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมลวดเชือ่ มไฟฟ้าในประเทศอยู่ 5 ราย โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดรวมประมาณร้อยละ40
ส่วนที่เหลือเป็นการนำ�เข้าจากต่างประเทศร้อยละ 60 ซึ่งส่วนใหญ่น�ำ เข้าจากประเทศจีนและเกาหลี
อุตสาหกรรมลวดสปริง
ลวดสปริงเป็นลวดทีน่ ำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทีน่ อน สปริงต่าง ๆ จากทีผ่ า่ นมาปริมาณการผลิตยานยนต์ มีอตั รา
การผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอด และยังมีทศิ ทางทีด่ ใี นอนาคต ซึง่ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้ลวดสปริง ต้องการลวดสปริงทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
มีการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และลวดสปริงทีใ่ ช้ในยานยนต์ ยังมีการนำ�เข้าจากต่างประเทศอยูม่ าก ถ้าลวดสปริงทีผ่ ลิตในประเทศ
มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ กลุ่มผู้ใช้ก็มีความยินดีที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศมากกว่า
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดำ�เนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
เนือ่ งจากธุรกิจนีเ้ ป็นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนเครือ่ งจักรมากและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัย และทีส่ �ำ คัญ
สินค้านีเ้ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยและการทำ�งานทีต่ อ้ งการความแน่นอน เช่น ชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระกอบ
การรายใหม่ทไี่ ม่มคี วามชำ�นาญหรือประสบการณ์การผลิต กลุม่ ผูใ้ ช้กไ็ ม่ให้ความสนใจ เพราะกลุม่ ผูใ้ ช้จะมีการพิจารณาเรือ่ งคุณภาพ
ของสินค้ามากกว่าเรื่องราคา
• อำ�นาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบที่จะนำ�มาใช้ในการผลิตสินค้า HDW มีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและต่างประเทศ มีมาตรฐานของ
วัตถุดบิ ทีจ่ ะใช้ในการผลิตสินค้าทีช่ ดั เจน ทำ�ให้การเจรจาต่อรองในการชือ้ วัตถุดบิ ทำ�ได้ไม่ยากสามารถเลือกแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้
• อำ�นาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
กลุ่มผู้ใช้สินค้า HDW ส่วนใหญ่ค�ำ นึงถึงเรื่องคุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมาและการส่งมอบเป็นสำ�คัญ ดังนั้นถ้าผลิตลวด HDW ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบตรงเวลา แม้จะมีวัตถุดิบจากต่างประเทศที่สามารถเข้ามาจำ�หน่าย
ได้ แต่ผชู้ อื้ ก็มคี วามไม่สะดวกในด้านการเก็บวัตถุดบิ รวมทัง้ ความเสีย่ งด้านการส่งมอบทีไ่ ม่เป็นไปตามกำ�หนดหรือสินค้ามีปญ
ั หาด้าน
คุณภาพ และความผันผวนของค่าเงินทำ�ให้ผู้ใช้สินค้า มีความต้องการสินค้าภายในประเทศมากกว่าสินค้าจากต่างประเทศ
• สินค้าทดแทน
ในการผลิตสินค้าของลูกค้า ทางกลุม่ ลูกค้ามีการกำ�หนดมาตรฐานในการชือ้ ลวด HDW เช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ การ
ชื้อลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกำ�หนดว่า Spec ลวด ,เกรดวัตถุดิบ เป็นอย่างไร และแหล่งในการหาวัตถุดิบได้จากแหล่งไหน
จึงเป็นการเฉพาะเจาะจง ทำ�ให้ลวดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่สามารถนำ�มาใช้ทดแทนกันได้
• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
มีผผู้ ลิตในประเทศอยู่ 7 ราย โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดรวามประมาณร้อยละ 60 ส่วนทีเ่ หลือเป็นการนำ�เข้าจากต่างประเทศ
ร้อยละ 40
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อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่� 
ำ ( ลวดปลอก ) และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดำ�เนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาดำ�เนินธุรกิจได้ไม่ยากในเรื่องการผลิตเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงิน
ลงทุนไม่มากและเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เครื่องจักรสามารถใช้ที่ผลิตในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้แต่สิ่งที่
สำ�คัญคือความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีกับคู่ค้า และ ปริมาณลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ปริมาณการใช้ต่อรายไม่มาก แต่จ�ำ นวนลูกค้ามี
มาก ดังนัน้ ปัญหาของผูป้ ระกอบการรายใหม่คอื ต้องสามารถกระจายสินค้าได้มากและเร็ว ทำ�ให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่ตอ้ งพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้ามาในตลาด
• อำ�นาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนือ่ งจากแหล่งวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้ามีผขู้ ายอยูห่ ลายรายทัง้ ในและต่างประเทศทำ�ให้การเจรจาต่อรองในการชือ้ วัตถุดบิ
ทำ�ได้ไม่ยากสามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสม
• อำ�นาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
จากภาวการณ์กอ่ สร้างทีม่ กี ารชะลอตัวจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ในปี 2558 ทำ�ให้การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ลดลง ความต้องการลวดเหล็กน้อยลง อีกทัง้ สินค้าดังกล่าวมีผผู้ ลิตอยูม่ ากส่งผลต่อราคาสินค้า ทำ�ให้ผชู้ อื้ สินค้ามีอ�ำ นาจต่อรองสูง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• สินค้าทดแทน
สินค้าลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นสินค้าทีม่ มี าตรฐานอุตสาหกรรม การนำ�ไปใช้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีมาตรการ
กำ�หนดไว้ อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้า การก่อสร้างถนน อาคาร ซึง่ ในการงานดังกล่าว มีการกำ�หนดระบุให้ใช้วตั ถุดบิ ลวดปลอก
และตะแกรงลวดเหล็กเป็นส่วนประกอบ และกำ�หนดค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามทำ�ให้สนิ ค้าอืน่ ทีจ่ ะมาทดแทนสามารถใช้แทนได้ เช่น
เหล็กเส้น แต่มีความไม่สะดวกในการใช้งาน และในการก่อสร้างต้องการความรวดเร็ว สะดวก ทำ�ให้ไม่นิยมใช้สินค้าทดแทน
• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตทั้งรายใหญ่และรายย่อยจำ�นวนมาก เพราะการลงทุนค่อนข้างต่�ำ ทำ�ให้มีคู่แข่งในอุตสาหกรรม
นี้มีจำ�นวนมาก
4.  การจัดหาผลิตภัณฑ์
กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิต  
บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้า ตำ�บลมาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2558 มีก�ำ ลังการผลิตรวม
48,000 ตันต่อปี
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทใช้กำ�ลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 58 ของกำ�ลังการผลิตรวมต่อปี
ในปี 2559 บริษทั ได้ขยายกำ�ลังการผลิตเป็น 72,000 ตันต่อปี เพือ่ รองรับการขยายตัวทีก่ �ำ ลังเติบโตขึน้ เนือ่ งจากโครงการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ เริ่มอนุมัติและเริ่มดำ�เนินการหลายโครงการ และการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8, 9, 11และ13 มิลลิเมตร เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต ลวดอื่น ๆ
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(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร ใช้ในการผลิตลวดเชื่อมเปลือย
ใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สำ�หรับผลิตลวดเหล็กกล้า
คาร์บอนต่�ำ (ลวดปลอก)และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
วัตถุดิบดังกล่าวข้างต้นไม่มีวัสดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทลวดเหล็กชนิดต่างๆ ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆ
ในปี 2558 วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีผจู้ �ำ หน่ายประมาณ 5 ราย บริษทั
มีนโยบายกระจายความเสีย่ งภายใต้วกิ ฤต เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าไม่มกี ารขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลิต และในปี 2559 บริษทั มีน
โยบายในการเพิ่มสัดส่วนที่มาจากผู้ผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำ คัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
สามารถสรุปได้ดังนี้
1)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษทั เป็นผูผ้ ลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชือ่ มไฟฟ้า และลวดอืน่ ๆ ซึง่ ต้องใช้วตั ถุดบิ เหล็กลวด (Wire Rod) เป็นวัตถุดบิ
หลักในการผลิต โดยวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทั มีการจัดซือ้ วัตถุดบิ จากผู้
จำ�หน่าย 5 ราย ทัง้ ทีผ่ ลิตภายในประเทศและนำ�เข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย และยุโรป เป็นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ได้ตระหนัก
ถึงปัจจัยเสีย่ งดังกล่าว โดยมีการติดตามการเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดบิ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคา
และปริมาณความต้องการ เพือ่ นำ�มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสัง่ ซือ้ และบริหารจัดการวัตถุดบิ คงคลังให้มคี วามเหมาะสม
และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการกำ�หนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษทั และช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดขี นึ้ และยังมีวตั ถุดบิ
เพียงพอต่อแผนการผลิตในระยะรายไตรมาส
2)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบ (เหล็กลวด) จากต่างประเทศ ในรูปเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดซื้อรวม
ทัง้ หมด ทำ�ให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำ�เนินงานของบริษทั เนือ่ งจากบริษทั จำ�หน่ายสินค้า
ทั้งหมดให้แก่ลูกค้าในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลโดยตรงกับราคาของวัตถุดิบ
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ท�ำ สัญญากับสถาบันการเงินเพื่อแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาททันที
ณ วันทีบ่ ริษทั ยืน่ ทรัสต์รซี ฟี (T/R) กับธนาคาร ซึง่ สัญญาได้คลอบคลุมสัดส่วนการซือ้ วัตถุดบิ จากต่างประเทศทัง้ หมด ทำ�ให้ชว่ ยลด
ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้หากค่าเงินบาทภายหลังจากวันที่ซื้อวัตถุดิบอ่อนตัวลง
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รายการระหวางกั
างกันน
รายการระหว่

1 การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน มีดังนี้

1.  การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน  มีดังนี้
บริษทั ทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัท ไปป ไลน
เอ็นจิเนียริง่ จํากั (PLE)

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอยภายใต
บมจ. แคปปทอล
เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค
(CEN) และมีกรรมการ
รวมกัน

ประเภทรายการ
- คาเชาสํานักงาน
- รายไดคางรับ

มูลคา
รายการ
(ลาน
บาท)
0.08
-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
บริษัทฯใหบริษัทที่เกี่ยวของเชาชวงพื้นที่
ต อ จ า ก บ ริ ษั ท ฯ เ พื่ อ ใ ช เ ป น พื้ น ที่
สํา นัก งาน สาเหตุที่ บริษัทยอยต องเช า
ชวงตอจากบริษัทเพราะในการเชาพื้นที่
ผูใหเชามี ขอกําหนดในการเช าใหผูเช า
ต อ งทํ า สั ญ ญาในการเช า ทั้ ง ชั้ น ซึ่ ง มี
ขนาดพื้นที่มากเกินความตองการ ตอมา
ไดยกเลิกการใหเชาชวงเมื่อเดือน ก.ค.
2558 จึงไมมีรายไดคางรับ

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี
เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)

บริษัทยอยภายใต
บมจ. แคปปทอล
เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค
(CEN) และมีกรรมการ
รวมกัน

- รายไดจากการใหใช
วงเงินสินเชื่อ
- รายไดคางรับ

0.08
0.006

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริง่
เน็ตเวิรค(มหาชน)(CEN)

บริษัทแมถือหุน
รอยละ 74.26
และมีกรรมการ
รวมกัน

- คาบริการงาน

0.60

- คาใชจายคางจาย

0.16

ตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท ฯ ให บ ริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข อ งใช ว งเงิ น
สิ น เชื่ อ เนื่ อ งจากเพื่ อ ให เ กิ ด ความ
คลองตัวในการดําเนินงาน โดยเรียกเก็บ
รายได จ ากการให ใ ช ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ใน
อัตราใกลเคียงกับเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน คือ 2% ตอป

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในบริษัท

2. ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันในปีทผี่ า่ นมาทัง้ หมดเป็นไปเพือ่ การดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษทั โดยมีนโยบายในการทำ�รายการดัง
กล่าวเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ทัง้ ด้านนโยบายการกำ�หนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกัน
ไว้เป็นสำ�คัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
3. มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันทีเ่ ป็นธุรกรรมปกติ และมีขอ้ ตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไปในลักษณะเดียวกันทีว่ ญ
ิ ญูชนจะ
พึงกระทำ�กับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็น กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ นีฝ้ า่ ยจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงือ่ นไขดังกล่าวทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ให้ทปี่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
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รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ
กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษทั ก่อนเป็นลำ�ดับแรก
และถ้าขนาดของธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยูใ่ นอำ�นาจหน้าทีท่ จี่ ะสามารถอนุมตั ไิ ด้ การอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกันจะจบลงทีข่ นั้ ตอนนี้
โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถา้ ขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดทีเ่ กินอำ�นาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริหารทีจ่ ะอนุมตั ไิ ด้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของทีป่ ระชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สำ�หรับรายการทีก่ �ำ หนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณา
เปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
4. แนวโน้มในการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
การทำ�รายการระหว่างกันยังคงดำ�เนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึน้ หรือน้อยลงขึน้ อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ สำ�หรับรายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำ�หนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติ
รายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
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ซึ่งกําหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง
ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน
รายงานความรั
บผิดาชอบของคณะกรรมการบริ
ษัทต่อรายงานทางการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการดํ
เนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริ
ษัทอิตระหนั
าคัได้ญจในด้
ณภาพของงบการเงิ
น ษทั ซึง่ กำ�หนด
งบการเงิ
นของบริษทั ระยองไวร์
นดัสตรีสก์ จำถึ�งกัความสํ
ด (มหาชน)
ดั ทำ�ขึาน้ นคุ
ภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการบริ
มีกการสอบทานข้
อมู่วลไปทางการเงิ
ให้ปฏิโดยให้
บัติตามหลั
การบัญชีที่รับรองทั
และบันทึกนบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัด
และจัดน ให้
ีการเปิ
เผยข้อมู�เนิลทีนงานที
่สาํ คั่เญ
เติมอย่
ทำ�งบการเงิ
เพืม่อให้
สะท้อดนผลการดำ
ป็นเพิ
จริ่มงของบริ
ษัทางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
มีคําคณะกรรมการบริ
อธิบายและการวิ
เคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
ษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มกี ารสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัด
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง
ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ เป็นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภาพ
เพื่อให้มั้นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั้ ใจได้วา่ มีการ
รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีถกู ต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทีร่ กั ษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ รวมทัง้ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการที่
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผิดปกติ
โดยความเห็
ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี
ซึ่งได้
แสดงไว้นในรายงานประจํ
าปีนี้แล้ว
นี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
จากโครงสร้
างการบริหารและระบบการควบคุ
ภายในดั
งกล่ญ
าว าต
ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทำ�ให้
ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู
้สอบบัมญ
ชีรับอนุ
คณะกรรมการบริ
ษทั เชือ่ ได้วา่ งบการเงิ
ระยองไวร์ นอินของบริ
ดัสตรีส์ ษจำ�ัทกัดระยองไวร์
(มหาชน) ณอิวันนทีดั่ 31
ได้แสดงฐานะ
ทําให้คณะกรรมการบริ
ษัทนเชืของบริ
่อได้วษทั ่างบการเงิ
สตรีธันสวาคม
์ จํากั2558
ด (มหาชน)
ณ
การเงิวันนผลการดำ
งาน และกระแสเงิ
สด โดยถูกต้องตามที
วรในสาระสำา�เนิคัญ
ตามหลัและกระแสเงิ
กการบัญชีที่รนับสด
รองทั่วไป
ที่ 31 ธั�เนินนวาคม
2558 ได้นแสดงฐานะการเงิ
น ่คผลการดํ
นงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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( (นายวุ
ฒิชิชัยัยลีนลีะบรรจง
นะบรรจง
นายวุฒ
) )
ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริษัท ษัท
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 1,557,360 บาท
- สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนรวม 0 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้
บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนเงิน 0 บาท
- สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญดังกล่าว ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา มีจ�ำ นวนเงินรวม 0 บาท
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
สรุปภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2558
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
1  การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
บริษทั ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กเพือ่ ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตของลูกค้าในกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วย ลวดเหล็กกล้าสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง (Steel
Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for
Prestressed Concrete) (“PC-Strand”) โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ หน่วยงานราชการและเอกชนภายในประเทศ
หากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดำ�เนินงานช่วงปี 2558 พบว่า บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เท่ากับ 628.29
ล้านบาท ลดลง 216.16 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีรายได้ 844.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.60 และมีขาดทุนสำ�หรับ
งวดจำ�นวน 18.73 ล้านบาท ลดลง 101.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 122.61 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีก�ำ ไร
สำ�หรับงวด 82.83 ล้านบาท
ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 955.02 ล้านบาท หนี้สินรวม 29.56 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น
925.46 ล้านบาท
ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 29.20 เท่า และ
21.18 เท่า ตามลำ�ดับ ทางด้านโครงสร้างเงินทุนนั้น บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.29 เท่า ในปี 2557
คงเหลือ 0.03 เท่า ในปี 2558
รายได้
บริษทั ฯ มีรายได้รวม 639.24 ล้านบาท ลดลง 214.85 ล้านบาท จากปี 2557 ซึง่ มีรายได้รวม 854.09 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 25.16 สืบเนือ่ งมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกและสภาวะราคาสินแร่เหล็กมีราคาปรับตัวลดลง กอร์ปกับปริมาณความต้องการ
สินค้าลวดเหล็กในประเทศยังคงชะลอตัว ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯยังคงสามารถรักษาปริมาณขายได้ใกล้เคียงกับปีกอ่ น สำ�หรับรายได้จากการขาย
ลวดเหล็ก ในปี 2558 มีจำ�นวนเท่ากับ 628.29 ล้านบาท ลดลง 216.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 844.45 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 25.60
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ รายได้จากการจำ�หน่ายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต รายได้ค่าเช่า
พืน้ ที่ รายได้จากการให้ใช้วงเงิน และกำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะสัน้ ซึง่ เป็นเงินจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำ�นวน
รวมรายได้อื่น ปี 2558 ทั้งสิ้น 10.95 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้อื่นจำ�นวนรวม 9.64 ล้านบาท
ต้นทุนขาย ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 587.02 ล้านบาท ลดลง 95.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ
682.04 หรือลดลงร้อยละ 13.93 จะสัมพันธ์กบั ปริมาณขายทีล่ ดลง อีกทัง้ การลดลงของราคาวัตถุดบิ ก็นบั เป็นประเด็นหลักทีม่ ผี ล
ต่อต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่าย สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
- ค่าใช้จา่ ยในการขาย: ปี 2558 เท่ากับ 21.57 ล้านบาท ลดลง 2.57 ล้านบาท ลงลงร้อยละ 10. 64 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 24.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามรายได้และปริมาณขาย ที่ลดลง ทั้งนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย
สำ�หรับปี 2558 และปี 2557 เท่ากับร้อยละ 3.43 และ 2.85 ตามลำ�ดับ
- ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ปี 2558 เท่ากับ 39.87 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย 0.21 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.53 เมือ่
เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 39.66 ล้านบาท
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กำ�ไร/ขาดทุนอืน่ ปี 2558 ขาดทุนเท่ากับ 7.34 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้ 9.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 456.31 เมือ่ เปรียบ
เทียบกับปี 2557 ซึ่งกำ�ไรเท่ากับ 2.06 ล้านบาท กำ�ไร/ขาดทุนส่วนนี้มาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน ปี 2558 เท่ากับ 2.97 ล้านบาท ลดลง 3.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.93 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2557 ซึง่ เท่ากับ 6.74 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินหลักคือ ดอกเบีย้ จ่าย T/R สำ�หรับการนำ�เข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ โดยปี 2558
มูลค่านำ�เข้าวัตถุดบิ ลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 30 และบริษทั มีการบริหารจัดการทางการเงินเพือ่ ชำ�ระ T/R หรือเงินกูร้ ะยะ
สั้นอย่างมีระบบ มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ปี 2558 เท่ากับ 18.10 ล้านบาท ลดลง 100.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 121.77 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 82.58 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนของราคาสินแร่เหล็กโลก

2.2.การวิ
คราะห
ฐานะการเงิ
การวิเเคราะห์
ฐานะการเงิ
น น
ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิ
    ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิ
น น
รายการ
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ป 2558
ป 2557
955.02
1,219.14
29.57
275.59
925.46
943.55

เพิ่ม(ลด)
ลานบาท
รอยละ
(264.12)
(21.66)
(246.02)
(89.27)
(18.09)
(1.92)

สินสิทรั
		 (1) (1)
นทรัพพยย์
ณณ วันนทีที่ 31
่ 31ธันธัวาคม
น วาคม
ั ท มีพย์สริ นวมจำ
ทรั�พนวน
ย ร955.02
วมจํ า นวน
955.02
ลานบาท
		
25582558
บริษทั บริ
มีสษนิ ทรั
ล้านบาท
ลดลงจากปี
2557 ลดลงจากป
เท่ากับ 264.12
ล้านบาท
อยละ
่งมีสอินลดลงร
ทรัพย์รวม
1,219.14
มาจาก
2557
เทาหรืกัอบลดลงร้
264.12
ลา21.66
นบาทซึหรื
อยละ
21.66ล้าซึนบาท
่งมีสินสาเหตุ
ทรัพหยลัรกวม
1,219.14 ลานบาท สาเหตุหลัก
มาจาก • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2558 เท่ากับ 18.88 ล้านบาท ลดลง 27.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เงิ น2557
สดและรายการเที
า เงิล้นาสด
เทากับหารเงิ
18.88
ลา่อนบาท
ลดลง 27.31
เดียวกั•นของปี
ซึ่งมีจำ�นวนเท่ากัยบบเท
46.19
นบาทปเนื2558
่องจากการบริ
นสดเพื
ให้ได้ผลประโยชน์
สูงสุด
นบาท
เมื่อเทีเท่ยาบกั
ชวงเดียล้วกั
นของป
ํานวนเท
นบาท
• เงินลงทุนชัล่วาคราว
ปี 2558
กับ บ316.83
านบาท
ลดลง2557
64.40ซึ่งล้มีาจนบาท
เมื่อาเทีกัยบบกั46.19
บช่วงเดีลยาวกั
นของ
ปี 2557 ซึ่งเนืมี่อจำ�งจากการบริ
นวนเท่ากับ 381.23
านบาท่อให
ปี 2558
เงินลงทุนชัส่วคราวลดลงเนื
่องจากบริษัทฯ ได้จำ�หน่ายเงิน
หารเงินล้สดเพื
ไดผลประโยชน
ูงสุด
ลงทุน ชั•่วคราว
่อนำ�นไปชำ
ระเงินกูป้ย2558
ืมระยะสัเท้นาจากสถาบั
นการเงิลนาหนี
้สินระยะสั
้น 64.40 ลานบาท เมื่อเทียบ
เงินเพืลงทุ
ชั่ว�คราว
กับ 316.83
นบาท
ลดลง
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปี 2558 เท่ากับ 144.19 ล้านบาท ลดลง 31.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
กับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 381.23 ลานบาท ป 2558 เงินลงทุน
ของปี 2557 ซึ่งมีจำ�นวนเท่ากับ 176.07 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายสินค้าลดลง ส่งผลให้ลูกหนี้การค้าลดลง แม้ว่า
ชั่วคราวลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว เพื่อนําไปชําระเงินกูยืม
ปริมาณขายจะใกล้เคียงกับปีก่อน อีกทั้งปี 2558 มีการรับชำ�ระหนี้และติดตามหนี้สินอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ลูกหนี้การ
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินหนี้สินระยะสั้น
ค้าลดลง
• ลูอกปีหนี2558
้การคเท่าาและลู
กหนี้อล้ื่นานบาท
ป 2558
ากับ 144.19
ลานบาท
• สินค้าคงเหลื
กับ 180.43
ลดลงเท183.97
ล้านบาทลเมืานบาท
่อเทียบกัลดลง
บช่วงเดี31.88
ยวกันของปี
2557
เมืา่อกัเทีบ ย364.40
บกับชวล้งเดี
ยวกัเนืน่อของป
2557หารซึ่งจัมีดจการ
ํานวนเท
เนื่อตงจาก
ซึ่งมีจำ�นวนเท่
านบาท
งจากการบริ
วัตถุดิบากัวัสบดุ176.07
โรงงาน สิลนาค้นบาท
าระหว่างผลิ
สินค้า
สำ�เร็จรูปที่ดราคาขายสิ
ีขึ้น
นคาลดลง สงผลใหลูกหนี้การคาลดลง แมวา ปริมาณขายจะใกลเคียงกับป
กอน อีกทั้งป 2558 มีการรับชําระหนี้และติดตามหนี้สินอยางตอเนื่อง ทําใหลูกหนี้
การคาลดลง
• สินคาคงเหลือ ป 2558 เทากับ 180.43 ลานบาท ลดลง 183.97 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
149
ชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 364.40 ลานบาท เนื่องจากการบริหาร

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ปี 2558 เท่ากับ 1.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.85 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2557 ซึ่งมีจำ�นวนเท่ากับ 0.42 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนด 0.26 ล้านบาท
และการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย จำ�นวน 0.59 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2558 เท่ากับ 293.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.58 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ซึ่งมีจำ�นวนเท่ากับ 250.83 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งก็คือเครื่องจักร
ใหม่ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�ำ ประกันในการซื้อวัตถุดิบ
		
(2) หนี้สิน
		
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 29.57 ล้านบาท ลดลง 246.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี
2557 ซึ่งมีจำ�นวนเท่ากับ 275.59 ล้านบาท มีสาเหตุมาจาก
หนีส้ นิ หมุนเวียนทีล่ ดลง 246.33 ล้านบาท อันประกอบด้วยการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้า 69.91 ล้านบาท ซึง่ เป็นเจ้าหนีก้ าร
ค้าต่างประเทศ และได้มีการชำ�ระหนี้จ�ำ นวนนี้บางส่วนออกไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การลดลงของเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 165.25 ล้านบาท เนือ่ งจากมีการชำ�ระเงินกูใ้ นส่วนนี้ การลดลงของภาษีเงินได้คา้ งจ่าย 11.23 เนือ่ งจากปี
2558 เกิดผลขาดทุนสุทธิ จึงไม่ตอ้ งบันทึกบัญชีหนีส้ นิ ในส่วนของภาษีเงินได้คา้ งจ่าย และการเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 0.02
ล้านบาท
สำ�หรับหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้นเพิ่มขึ้น 0.31 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนิ้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 0.06 ล้าน
บาท และการคำ�นวณผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้น 0.25
		
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
		
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 925.46 ล้านบาท ลดลง 18.09 ล้านบาท จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ซึง่ มีจ�ำ นวนเท่ากับ 943.55 ล้านบาท เนือ่ งจากการขาดทุนสุทธิประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 18.09 ล้านบาท ส่งผลให้ก�ำ ไร
สะสมลดลง ซึ่งกำ�ไรสะสมเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้น
3. คุณภาพของสินทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
บริษัทมีลูกหนี้และลูกหนี้อื่นสุทธิในปี 2558 จำ�นวน 144.19 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ทั้งจำ�นวน เนื่องจาก
ลูกหนี้การค้าในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำ�นวนแล้ว สามารถแบ่งแยกลูกหนี้การค้าได้ตามอายุลูก
หนี้ได้ดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
ลูกหนีก้ ารคา – บุคคลภายนอก
ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระแลว
ไมเกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสุญ
ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก - สุทธิ

ป 2558
ลานบาท
%

ป 2557
ลานบาท

%

112.41

77.62

126.61

67.62

20.47
2.00
9.95
144.83
(9.95)
134.88

14.13
1.38
6.87
100.00
(6.87)

46.00
0.11
14.50
187.24
(14.50)
172.73

24.57
0.06
7.75
100.00
(7.75)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ
144.83 ลานบาท และตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลู150กหนี้ที่ขาดสภาพคลองไวเปนจํานวน 9.95 ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญประมาณ 144.83 ล้านบาท และตัง้ สำ�รอง
หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่องไว้เป็นจำ�นวน 9.95 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้การค้าที่ค้างชำ�ระเกิน 12 เดือน จำ�นวน
9.95 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายกำ�หนดให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้การค้า
ที่ค้างชำ�ระนับจากวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระตั้งแต่ 181 - 270 วัน ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 65 ค้างชำ�ระนับจากวันที่
ครบกำ�หนดชำ�ระตั้งแต่ 271 - 365 ตั้งค่าเผื่อฯ ในอัตราร้อยละ 90 และค้างชำ�ระเกินกว่า 365 วันขึ้นไป ตั้งค่าเผื่อฯ ในอัตราร้อย
ละ 100 ซึ่งผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกหนี้การค้าเหล่านั้นขาดสภาพคล่อง นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังได้เพิ่มมาตราการในการให้
สินเชือ่ แก่ลกู หนีเ้ ข้มงวดมากขึน้ และเร่งรัดติดตามทวงถามหนีท้ คี่ า้ งชำ�ระอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง ดังจะเห็นได้วา่ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะ
สูญปี 2558 ได้ลดลงจากปี 2557 จำ�นวน 4.55 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสำ�หรับลูกหนี้คงค้างที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วนั้น
บริษัทฯได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนติดตามหนี้ทางกฎหมายเพื่อให้มีโอกาศในการรับชำ�ระหนี้คืนโดยเร็วที่สุด
สินค้าคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2558 สินค้าคงเหลือสุทธิมีมูลค่า 180.43 ล้านบาท ลดลง 183.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
ป อ2558
ป 2557
เดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 364.40 ล้านบาท หรือลดลงร้
ยละ 50.49 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของวั
ตถุดิบซึ่งนำ�
ลักษณะของสินคาคงคลัง
ลานบาท
%
ลานบาท
%
เข้าจากต่างประเทศ
วัตถุดิบ
45.39
23.97
279.03
76.57
ป 2558
ป 2557
ลัวัสกดุษณะของสิ
โรงงาน นคาคงคลัง
4.14
2.19
4.68
1.28
ลานบาท
%
ลานบาท
%
สินคาระหวางผลิต
35.79
18.89
6.46
1.77
วัตถุดิบ
45.39
23.97
279.03
76.57
สินคาสําเร็จรูป
104.05
54.95
74.23
20.37
วัสดุโรงงาน
4.14
2.19
4.68
1.28
รวม
189.37
100.00
364.40
100.00
สินคาระหวางผลิต
35.79
18.89
6.46
1.77
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
(8.94)
สินคาสําเร็จรูป
104.05
54.95
74.23
20.37
รวม
180.43
100.00
364.40
100.00
รวม
189.37
100.00
364.40
100.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิประมาณ 180.43 ลานบาท โดยมี
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
(8.94)
สัดสวนของวัตถุดิบรวม
, วัสดุโรงงาน, สินคาระหวางผลิต, สินคาสําเร็จรูป คิดเปนจํานวนเงิน 45.39 ลานบาท
180.43
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4.สภาพคล
อง
8.94 ล้านบาท
นสดตามลําดับ โดยมีคาเผื่อการปรับมูลคาจํานวน 8.94 ลานบาท
รอยละ18.89 และรอกระแสเงิ
ยละ 54.95
4.สภาพคล่อง
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจํานวน 27.30 ลานบาท
กระแสเงิ
น
สด
4.สภาพคล
ง
สงผลใหเงิอนสดของบริ
ษัทลดลงจาก 46.19 ลานบาท เปน 18.89 ลานบาท กระแสเงินสดที่เปลีย่ นแปลงมา
ผลการดำ�เนิกระแสเงิ
นงานสำ�หรันบสด
ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำ�นวน 27.30 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของบริษัท
จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ลดลงจาก 46.19 ล้าผลการดํ
นบาท เป็นาเนิ
18.89
ล้านบาท
างๆ ดัางนีนวน
้ 27.30 ลานบาท
นงานสํ
าหรับกระแสเงิ
ป 2558นสดที
บริษ่เปลี
ัทมี่ยกนแปลงมาจากกิ
ระแสเงินสดสุจกรรมต่
ทธิลดลงจํ

จํานวนเงิ
น นสดที่เปลีย่ นแปลงมา
สงผลใหเงินสดของบริษัทลดลงจากรายการ
46.19 ลานบาท เปน 18.89 ลานบาท
กระแสเงิ
(ลานบาท)
จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
129.68
จํานวนเงิน 8.26
กระแสเงินสดสุทธิจรายการ
ากกิจกรรมลงทุน
(ลานบาท)(165.24)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ
ทธิ่มจขึากกิ
จกรรมดําเนินงาน
129.68
เงินสดสุนสดสุ
ทธิ เพิ
้น (ลดลง)
(27.30)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
8.26
ในปน2558
ัทมีกจระแสเงิ
านวน 129.68 ลาน
กระแสเงิ
สดสุทบริธิจษากกิ
กรรมจันดสดจากกิ
หาเงิน151 จกรรมดําเนินงานมีคาเปนบวกจํ
(165.24)
บาท เนื่องจากบริ
ษัทมีทผลการดํ
งานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หลังปรั(27.30)
บปรุงรายการที่ไมใช
เงินสดสุ
ธิ เพิ่มาขึเนิ้นน(ลดลง)

ในปี 2558 บริษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงานมีคา่ เป็นบวกจำ�นวน 129.68 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั มีผลการ
ดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หลังปรับปรุงรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดมีผลกำ�ไรจำ�นวน 24.11 ล้านบาท ลูกหนีก้ าร
ค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 31.57 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจำ�นวน 175.02 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.26 ล้าน
บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.26 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 68.86 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานจ่ายเพิ่มขึ้น 0.57 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.03 ล้านบาท มีรับดอกเบี้ย 3.18 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 3.15
ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 11.82 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีค่าเป็นบวกจำ�นวน 8.26 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราวใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขายจำ�นวน 430.40 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ อุปกรณ์ 58.29 ล้านบาท เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้�ำ ประกันเพิม่
ขึ้น 3.59 ล้านบาท แต่ก็มีเงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในส่วนของเงินฝากประจำ� 1.14 ล้านบาท และเงินสดรับจาก
การจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เผื่อขายจำ�นวน 499.00 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.41 ล้านบาท
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีคา่ เป็นลบจำ�นวน 165.24 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงินจำ�นวน 336.85 ล้านบาท แต่มเี งินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจำ�นวน 502.10 ล้าน
บาท จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำ�ให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 27.30 ล้านบาท ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีเงินสดซึ่งเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นจำ�นวน 18.89 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำ�คัญ
ถึงแม้ผลประกอบการในปี 2558 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดำ�เนินงาน แต่สภาพคล่อง ยังคงอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ โดย
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยุ่ในระดับ 29.20 และ 21.18 เท่า ตามลำ�ดับเนื่องจากมีการชำ�ระหนี้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ทำ�ให้หนี้สินหมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 95.13 วัน ยังคงรักษาให้อยู่ในระดับใกล้
เคียงกับระยะเวลาการให้เครดิตโดยเฉลี่ยคือ 90 วัน อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าลดลงเหลือ 18.32 วัน เนื่องจากต้นทุนขาย
ทีล่ ดลงและเกิดจากการคาบเกีย่ วการบันทึกบัญชีระหว่างเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีเ้ งินกูร้ ะยะสัน้ จากการซือ้ วัตถุดบิ จากต่างประเทศ(
T/R) สำ�หรับ Cash Cycle เพิม่ ขึน้ จาก 104.58 วันในปี 2557 เป็น 130.15 วัน ในปี 2558 เนือ่ งจากระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลีย่
เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับระยะเวลาเฉลี่ยในการขายสินค้าใช้เวลานานขึ้น
5. แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั มีหนีส้ นิ รวมจำ�นวน 29.57 ล้านบาท หนีส้ นิ หลักคือหนีส้ นิ หมุนเวียน
อันประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้า
และเจ้าหนีอ้ นื่ 22.23 ล้านบาท สำ�หรับหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนนัน้ คือ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานทีจ่ ะต้องจ่ายเมือ่ เกษียณจำ�นวน
6.85 ล้านบาท
		
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2558 บริษทั ฯ มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนสุทธิ 18.09 ล้านบาท ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก 943.55 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 925.46 ล้านบาท ในปี 2558
6. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
		
- โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง -
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
1. ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัทภาษาไทย 			
:
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ 		
:
เลขที่ทะเบียนบริษัท 		
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
:
					
					
					
					
					
					
					
					
					

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
Rayong Wire Industries Public Company Limited
0107552000111
ผลิตและจำ�หน่าย
(1) ลวดเหล็กกล้าสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed
Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำ�หรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for
Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดเชือ่ มเปลือยใช้เชือ่ มเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีกา๊ ซปกคลุม (Gas
Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
(5) ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่�ำ (Ordinary Low Carbon Steel wire หรือ “OLC”)
(6) ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)

ที่ตั้งสำ�นักงาน 			
:
					
					
โทรศัพท์ 				
:
โทรสาร 				
:
					
					
					
โทรศัพท์ 				
:
โทรสาร 				
:
เว็บไซต์ 				
:
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่าย		
:
					

สำ�นักงานใหญ่ และโรงงานผลิต
เลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-ห้า ตำ�บลมาบตาพุด อำ�เภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง
038-684-522-7
038-684-490
สำ�นักงานสาขา
เลขที่ 900/14 ชัน้ 18 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
02-682-6328
02-682-6361
www.rwi.co.th
ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนชำ�ระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
		
-ไม่มี-

153

3. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์		
:
					
					

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัดเลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9001

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		
:
					
					
					
					
					

นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-8200

4. ข้อมูลสำ�คัญอื่น
		
-ไม่มี-
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Highlights of the Year
Operating Results (Million Baht)

2015

2014

2013

628
11
639

844
10
854

966
10
976

REVENUES
Revenues from Sales
Other Income
Total Revenues
Profit (Loss)
Earnings before Interest, tax, Depreciation and
Amortization (EBITDA)
Earnings (Loss) before Income Tax
Net Earnings (Loss)
Financial Status (Million Baht)

2

128

182

(19)
(18)
2015

103
82
2014

152
123
2013

Total Assets
Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity
Per Share Data (Baht)

955
29
926
2015

1,219
276
943
2014

960
285
675
2013

Par Value
Net Earnings (Loss)
Book Value
Market Price
Financial Ratios (%)

0.50
0.03
1.54
1.96
2015

0.50
0.17
1.57
6.55
2014

0.50
0.27
1.5
2013

(1.94)
(2.83)
(1.66)

10.20
9.67
7.58

19.58
12.67
14.21

0.03

0.29

0.42

(21.66)
(89.27)
(1.92
(25.16)
(122.61)

26.96
(3.19)
39.66
(12.48)
32.93

23.14
47.80
15.05
(2.84)
337.84

Profitability’s Ratios
Return on Equity
Return on Sales
Net Profit Margin
Investment Structure
Debt to Equity to Shareholders (Time)
Growth Opportunities
Total Assets
Total Liabilities
Equity to Shareholders
Total Revenues
Profit (Loss)
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Report from the Board of Directors
Dear Shareholders,
In 2015, the world economy And Thailand’s economy started to recover slowly. While the
price of oil and energy was weaken much. In the second half of the year, the economy began to
recover gradually. The development of infrastructure, was injected by the government, thus stimulating
the economy to recover and grow faster.
However, in 2015, the operating results of the Company in accordance with economic conditions,
the company intends to expand its investment and commitment to the business elite. By generating
revenue for the company in both short and long-term strategy and business plan in line with the
government’s policy it can stimulate the economy. Moreover the company study for the new products
to add value to the company, due to the policy in accordance with the conditions of the market. The
company has improved the operations management costs, quality and the environment result to
the growing operation.
However, the Board of Directors and Management are committed to manage in accordance
with good corporate governance with an appropriate a system of internal control and risk management.
To conduct business with transparency, accountability and integrity, the Company announced its
intention to join the alliance practice (Collective Action Coalition) Thailand’s private sector in the
fight against corruption. It also recognized the importance of participation, social responsibility and
environmental continued persistently.
On this occasion, on behalf of the Board of Directors, management and all employees of
the company would like to thank you our shareholders, customers, business partners, stakeholders,
both public and private sectors as well as financial institutions that constantly support the operations
of the company throughout the year. The company hopes to receive the kind support from all of
you again in the future. Meanwhile, the Board of Directors, managements and employees would
cooperate to drive the organization with our full potential for the company in the future under the
Corporate Governance.

( Wuttichai Leenabanchong )
President
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Corporate Governance Report from Audit Committee
Dear Shareholders,
Audit Committee of Rayong Wire Industries Public Company Limited has appointed from Board
of Directors which consists of 3 people is fully qualified and experienced. Year 2014, there are 5
times of Audit Committee meetings as name of audit committees attends the meetings as follows.
Names

Position

No. attend the
meeting
5
5
2
1

Mr. Worawit
Siriwatwimon
Chairman of Audit Committee
Mr. Wichain
Sophanpanitkul
Audit Committee
Mr. Pinit
Naksukhum 1/
Audit Committee
Dr. Pison
Udomworarat 2/ Audit Committee
1/ Has resigned from the Audit Committee on July 6, 2015 due to his death.
2/ Has been appointed to the Audit Committee on August 13, 2015.
Audit Committee has practices independently as assigned by Board of Directors in order to
reviews for company to have good corporate governance and in accordance with manual of audit
committee and best practices for audit committee of The Stock Exchange of Thailand to good corporate
governance of company as passed consideration from top executives, auditors and head of internal
audit in related matter together with reported to Board of Directors every quarter as following conclusion.
To review Financial Report
Audit Committee has reviewed information of financial statement each quarter and 2015
eport as passed reviewed from auditors. By this, executives and auditors has consulted this on rectitude, completely before comment on report of financial statement, adjustable of accounts as affected financial statement and enough information to be disclosed. Audit Committee had
to auditors mentioned report of financial statement had made with correction follows standard of
reporting. Moreover, disclosures of important information in Noted to Financial Statement are sufficient,
completely and trusted with selected reasonable of accounting policies.
The adequacy of Internal control system and Internal Audit
Risk Management and Corporate Governance
Audit Committee has reviewed company to have effective internal control system by considering
from conclusion on results of internal audit and monitoring quarterly as cover any important system
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of company together with suggestion for beneficial. Apart from this, considering on internal control
system of company follows COSO of year 2013 of Securities and Exchange Commission. By this,
there is not any error which make less effective in internal control system therefore Audit Committee
seems that company has adequate of internal control system. Audit Committee has verified the internal
control systems by reviewed practices and responsibilities in order to make sure that has processes
are conducting appropriate internal investigation with effectively. Apart from this, approved of work
plans annually, internal audit has make of risk plans respectively and adjust audit plans in order to
be consistent with changes in risk throughout further practices follows internal audit plans. Audit
Committee has opinions on internal audit control system is independent, adequate and practices of
internal audit are relevant as required. Audit Committee has reviewed on risk management as
appropriate and effective thus proposed to establish risk management committee to be responsible
for evaluation and supervision. Moreover, reviews of company risk factors has disclosed in annual
report.
Compliance
The Audit Committee has reviewed the Company to comply with the Securities and Exchange
. The rules of the Securities and Exchange Commission. Terms of SET Capital Market Commission
and other laws related to the business operations of the company. The Company’s obligations to
external parties.
In 2015, the company has expressed its intention to join the anti-corruption court corruption. To
enhance the effectiveness of governance. The Audit Committee did not find that the material used
in practices contrary to the laws and requirements.
Transactions
Acquisition and disposition of assets.
The Audit Committee has considered the transaction between the Company and any person or entity
related. Or transactions that may have conflicts of interest with the company. According to the rules
and guidelines of the Securities and Exchange Commission. Capital Market Commission Agencies
and other relevant requirements. To ensure that such transactions are reasonable and in the best
interests of the Company. The Audit Committee has reviewed the report of the executives Financial
transactions or transactions that provide financial assistance related to such consideration. The
company operates under normal business conditions with the general commercial terms which are
reasonable. Fair and in the best interests of the Company. Including significant. Have been revealed
and shown in the financial statements and notes to the financial statements accurately.
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The external auditor
The Audit Committee has considered and evaluated the independence of the work of the auditors
for the year 2015 and see that. The overall performance is satisfactory. Are independent enough
Compare and audit fees for the year 2016. The proposed increase is due to the time required to
inspect increased. From the change of auditor reporting standards.The new auditor And the adoption
of new accounting standards promulgated and revised accounting standards which need to be taken.
The practice used in 2016 to determine the suitability of such compensation. The Audit Committee
has approved the Board of Directors for approval by the shareholders’ meeting. Appointment of
auditors by Prime Grace Waterhouse Coopers ABS Limited as auditors of the Company for the year
2016 with the audit fee totaling Baht 1,650,000.-.
Comments and observations as a whole.
Operational The Audit Committee has the knowledge and ability with due care and well-being.
Independent adequate And there are no restrictions in obtaining information, resources and
cooperation from administrators. Employees and stakeholders As well as comments and suggestions
are very straightforward. For the benefit of all stakeholders equally.

(Mr. Worawit Siriwatwimon)
Chairman of Audit Committee
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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 4 Independent Directors,
Siriwatwimon as Chairman of Remuneration Committee, Mr. Wichain Sophanpanitkul , Mr. Wutichai
Leenabanchong and Dr. Pison udomworarat as Remuneration Committee. By this, in 2014 there is
1 time 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)
Chairman of Remuneration Committee
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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 2015, Board of Director has realized on importance of developing corporate governance to
be relevant to current situation as define to include following practices
Alignment performed by Private Sector in Thailand of fight against corruption
With the importance of the fight against corruption and build clear standard business.
The company intends to entering campaign on networks of private sector to against corruption continuously
by adjusting policies of corporate governance, business ethics and employee ethics RE: “Anti-Corruption
and giving or receiving bribes for benefit to business and giving or receiving gifts or other benefits”
with the objective to push for broader anti-corruption.
And for standard business operation of company in year 2014 Board of Directors has joined
to participate of private sector on anti - corruption which passed resolution from Board Directors
Meeting No.1-2015 held on February 24, 2015. 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:
• Corporate Secretary
		 TEL: (02) 682-6328 ext. 450
E-mail: pipit@rwi.co.th
• Secretary of Audit Committee
		 TEL: (02) 682-6345 ext. 170
E-mail: komwuthi@cenplc.com
In accordance with “Principles of Good Corporate Governances for Listed Companies in 2013”
by The Stock Exchange of Thailand, the company classify into five practices as follows:
1. Rights of Shareholders
2. Equitable Treatment of Shareholders
3. Role of Stakeholders
4. Disclosure and Transparency
5. Responsibilities of the Board
Practice 1. Right of Shareholders
The Board of Directors realizes the importance of Rights of every shareholder, promote and facilitate
exercise of shareholders on various matters as fundamental rights, fully deserve their rights, methods
and standards which are acceptable, not make any violation or deprivation on right of shareholders
by each share is entitled to one vote and no privileged over other shareholders. By this, therefore
the company has set the guidelines on right of shareholders in following matters.
1.1 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
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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
1.2. 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
• 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.
• 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) 682-6328 Ext. 450
1.3 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.
Treat of Shareholders prior Shareholder Meeting date
The company has held Shareholders Meeting at Montien Riverside Hotel, No.372, Rama 3
Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, and Bangkok 10120. By this, in order to be convenience
to all shareholders, there are appropriated reception and coffee brake available to all shareholders
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who attended the meeting thus support and encourage shareholders to exercise their right and
express their opinions and voting in shareholders meeting. The company will improve and develop
in register and voting system continuously.
By year 2015, the company has held 2016 Annual General Meeting of Shareholders on
Wednesday, April 30, 2016 at 9.00 AM. In every Shareholders meeting, the Company will consider
rights of shareholders in accordance with law. The promotion of rights and does not violate or infringe
right of shareholders as follows
• The Company has announced the agendas of Annual General Meeting of Shareholders more
		 than 2 month in advance as at February 24, 2015 on company’s website / www,.rwi.co.th and
		 through SET website for shareholders could arrange their time
• Disclose of invitation letter to annual general meeting of shareholders in both Thai and English
		 on company’s website www,.rwi.co.th on April 1, 2015 for 30 days advance before meeting
		 date. It is the same information which hand in to Thailand Securities Depository (Company’s
		 registrar) in document format as at April 22, 2015 which is 8 days before shareholders meeting
		 started for shareholders to learn and understand related information of the meeting and its
		 convenient for foreigner. Moreover, includes advertise in Khao Hoon newspaper for 3 con
		 secutive days as at March 30-31, 2015 and April 1, 2015
• Clarify rules and procedures for attendance of shareholders meeting in invitation letter to
		 gether 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.
• The Company opened up the chance for shareholders to give their proxy to other to attend
the meeting 1 day in advance for convenience of checking the evidences to attend the meeting.
Practice to shareholders on date of shareholders meeting
• The company has opened to shareholders to register by Barcode system 1 hour in
advance before meeting started and continue until the meeting adjourned. Hence, for giving right to
shareholders came in after meeting started thus having right to vote on pending agenda and any
agendas which have not yet voted as counting quorum in agenda and entitled onwards unless
shareholders have agreed otherwise. We have provides sufficient personnel for meeting registration
together with stamp duty for proxies by no charge and preparation of ballot for all shareholders in
order for votes.
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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 rights.
• Boards have focused on shareholders meeting as duty to attend all meeting except for illness
or any importance engagement. In 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday,
April 30, 2015 there are 8 directors attended the meeting from the total of 9 directors. Accordingly,
Chairman, Executive Chairman, Chairman of Audit committee, Chairman of Remuneration Committee,
Chief Executive Officer and highest executive in term of Accounting and Finance entered to clarify
any enquiry related to agendas in the meeting and company itself.
		 There is also Certified Public Account of company as amount of 2 are Mr. Pisit Thangtanagul
and Miss Chalida Kongprajya from Price Waterhouse Cooper ABAS Company Limited and Legal
Counsel Mr. Sakchai Wiruchewa from Banchong and Wittaya Law Office to attend the meeting and
witness for counting the votes.
• Before the meeting started, the Legal Consultant as representative of the meeting
announced the 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 the
company and Chairman as the chairperson of this meeting started the meeting.
		 The right to vote according to number of shares held by shareholders by one share equal to
one vote and no shares have privileges to limit right of other shareholders.
• Started the meeting by agenda respectively shown in invitation letter, did not add or change
any importance of information in agendas without prior notice to shareholders and allocated time
appropriately of each agenda thus give opportunity for shareholders to ask question and comment
fully in each agenda. Moreover, if any shareholders would like to add the agenda during the meeting
to be consider other than specified must be approved from shareholders meeting not less than
third-quarter of total votes from shareholders attended the meeting and right to votes.
		 In year 2015, 8 shareholders asked questions which Chairman and related Directors
answered the questions clearly to the point thus company noted in the minute of Annual General
Meeting of Shareholders included questions-answers
• Voting is done openly by collecting ballot (only disagree and abstained) to be calculate and
deduct with total votes of shareholders. Barcode system was used in counting votes and showed in
monitors to acknowledge shareholders in the meeting, also results will be announced immediately
after the end of each agenda.
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In shareholders meeting of year 2015 held on Thursday, April 30, 2015
ConclusionConclusion
of voting inofeach
votingagenda
in each agenda
Agreed

Amount of
Shares
shareholders
75
481,093,979

Agenda
1,2

Disagreed

80.18

Amount of
shareholders
-

%

Abstained

Shares

%

-

-

Amount of
shareholders
-

Shares

%

-

-

3-6

78

481,096,979

80.18

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

-‐	
  

7
8-10

81
82

481,119,692
481,126,692

80.19
80.19

-

-

-

-

-

-

For Importance agendas for shareholders has been disclosed the details information in the invitation
For Importance agendas for shareholders has been disclosed the details information in the
letter as follows:
invitation letter as follows:
1. Appointment of Director: companies allow shareholders to elect directors to the right person.
1. Appointment of Director: companies allow shareholders to elect directors to the right
Theperson.
basic The
information
of the person
is nominated
for the election
of directors
together with
basic information
of thewho
person
who is nominated
for the election
of directors
specify
the with
position
in other
companies.
If a company
is defined
by the isoperator
the same
together
specify
the position
in other
companies.
If a company
definedwhich
by thehas
operator
nature
withand
theinbusiness
of the
Number
participantNumber
the Board
whichand
hasinthecompetition
same nature
competition
withcompany.
the business
of theofcompany.
of of
Directors
meetings
by consideration
from Boards
which are suitable
a widewhich
rangeareofsuitable
professionparticipant
the Board
of Directors meetings
by consideration
from for
Boards
for
al aqualifications,
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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
for dividend payment
Practice after the Annual General Meeting of Shareholders
• Disclosure resolution of shareholders’ meeting together with voting results in both Thai
and English version thorough news system from The Stock Exchange of Thailand and company’s
website in the next working day.
• Company Secretary has recorded the report of Annual General Meeting of Shareholders
correctly and completely includes number of votes of each agenda (Agreed, Disagreed and
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
to get the information without having to wait until the next time together with delivery to Ministry of
Commerce within time specified by Law. Thus, in case shareholders could not attend the meeting
then The Company has processed the pictures published on the website of the company to the
shareholders’ meeting to get detailed information.
• After approval of dividend payment from shareholders meeting, the company has clarify
resolution including details of dividend payment to shareholders through SETSMART and coordinate
with company’s registrar (Thailand Securities Depository) to ensure that shareholders are given right
of return by accurately and completely
4. Distribution of shares of shareholders’ equity
• The company has no cross of shareholding within group of company and as at record
date on March 30, 2015 and under section 225 of Securities Act by closing registration book on
March 31, 2015
• Board of Directors, their mate and child under 20 years old holding shares together
equals to 0.0002% which is not more than 25% of shares sold
• Proportion of holding shares on free float equals to 25.21% of shares sold which is more
than 25% of shares sold to public
• The company has proportion on holding total shares on institutional investor equals to
0.78% of total outstanding shares.
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Practice 2: To treat shareholders equally
Board of Directors has pay attention to enhancing quality of Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) which organized by Securities and Exchange Commission and Thai Investor
Investor Association as evaluation of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders. The
Association as evaluation of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders. The company has
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(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
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(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.
(7) Duty Stamps are available for any shareholders who donated / granted
(8) Company has prepared report of 2015 Annual General Meeting of Shareholders and
disclosed report of this and images through company’s website within 14 days after meeting held.
Maintenance of internal information and determination of company’s securities
• The company has disclosed information in order for equal right of receive information
such as Related Transaction, the company has follows announcement from Securities and Exchange
Commission RE: Disclosure of information and other acts of listed companies concerning the connected
transaction. In case connected transaction which required to be disclose or approve from shareholders,
the company has follows provision of Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange
Commission. Moreover, before the transaction company has disclosed details and reason of doing
this transaction to shareholders all times.
• Directors who seems as connected person will not attend the meeting and have no right to
vote in the meeting to Board of Directors whom is not entering connected transaction may have
fully comments and vote independently. The company secretary will announce the person who
entering connected transaction need to leave the room. After the meeting adjourned disclose name,
relationship of who entering connected transaction, price set, transaction value and any opinion
differ (if any) to The Stock Exchange of Thailand by schedule of time and disclose in company website
which can be check.
• In year 2015, 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 2015 moreover, as mentioned conditions are disclosed
in annual report and 56-1 Form in the title of “Related Transaction”
Controlling on trading assets
The company has taking care on trading assets in accordance with 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.
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In year 2015 company and its subsidiaries have transaction on acquisition of assets in totaling
of 4 transactions with external entity in accordance to announcement from Securities and Exchange
Commission, SETSMART and website of the company
Operation with conflicts of interest
• Shareholding of Shareholders are defined clearly and transparently so it does not cause
conflicts of interest in either side thus disclosing shareholding structure with details including completed
shareholding of Directors and Executives
• Related transaction are done carefully and reasonably by concerned on highest return
of Company thus pricing are set which based on market price and fair trading conditions as virtual
items with external parties by deployed operation system in such matter with fairness and follows
rules of The Stock Exchange of Thailand by defines as one of policy on good corporate governance
and disclosure to ensure equality in the information.
Practice 3: Role of Stakeholders
The company has pay attention to all stakeholders by operation the business with responsibility
and fairness to all parties, develop the business to growth and make reasonable returns to shareholders,
protect the interest and take care of properties as like their own properties. Moreover, set practice
guideline in business ethics of company in order to ensure that stakeholders are protected and
equally treated in case any damage happed to company and stakeholders then they will jointly find
solutions and determine appropriate measure which will be useful to all parties
Channels of participation of stakeholders
Stakeholders may communicate and complaint thus in case shareholders and stakeholders
has concerned with issues related to accuracy of financial report, internal control system or
any Illegal and unethical actions then shareholders and stakeholders may contact through following
person
• Corporate Secretary
		 TEL: (02) 682-6328 Ext: 450 Email: pipit@rwi.co.th
• Secretary of Audit Committee
		 TEL: (02) 682-6345 Ext: 492 Email: komwuthi@cenplc.com
Or Post Office at Rayong Wire Industries Public Company Limited No.900/15 SVOA Tower,
18th Floor, Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa Bangkok 10120 FAX: (02) 682-6361
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The company has assigned 2 departments to report any complaints and suggestions of stakeholders to Executive Boards and/or Audit Committee together with investigate and report to Board
of Directors respectively.
Legal protection of complainant
1. Complainant may not reveal themselves if that disclosure would cause unsafe
or damaged conditions
2. The company will save information confidentially and taking into account on
safety of complainant by defining protection of complainant as employee involving in cooperate on
the investigation and be protected from unfair treatment such as being interfere, being change the
position, being Lay off
Apart from this, the company opens an opportunity for stakeholders to comments, suggestions
as well as through complaints channels and activities that company held such as Annual General
Meeting of Shareholders, this is another channel for Directors, Executives, employees, shareholders
which includes major shareholders, minor shareholders and investors from any institution for opportunity to meet, listen to progress of business operation in the past year in term of economy, society
and environment. By this, any complains will pass through related department to continue to improve
to meet needs of stakeholders in all sectors
By this, the company will listen and progress any complains with equitable and with fairness
by using a mechanism that is causing impacts on individuals as protect any complainant and make
its information as confidential.
Board of Directors has play attentions on responsible of stakeholders continuously so in the
past there was no illegal in term of labor, lay off, consumers, competitions of commerce, environment
and no complaint from any stakeholders.
Business and Board of Directors, Executives and Employee ethics
The company has conducts business and employee ethic in written and handled to Directors,
Executives and every level of employee for a framework for ethical conduct professional ethics in
the business, build equilibrium and fairness and public through company’s website. By this, includes
develop guideline for stakeholders for business growth as follows:
Shareholder: The Company respects all rights of shareholders as defined by applicable laws
and regulations equally by committed to creating maximum satisfaction to its shareholders with regard
to growth and generate appropriate return and fairs including fair and transparent management.
In 2015 the dividend, the business profit of year 2014, had reserved to be a other funds in the
future project investment.
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Apart from this, the company has informed business operation every semester and disclosed
connected transaction through SETSMART of The Stock Exchange of Thailand also company’s
website.
By this, every company shareholders has invited to 2015 Annual General Meeting of Shareholders
and had rights to votes in every agenda by received information in various ways such as the invitation
letter and the social media.
Employees: The Company is focusing on human resource development and recognized that
employees are valuable resources and is essential to bring the organization’s success therefore the
company will support, promote training course and developing knowledge of employees in order for
foundation to support critical business strategy continually together with build stable career and
provide opportunities for growth potential of each person as well as employees are involved in setting
strategic direction and development company. Paying respect to employees and basic human rights
by returns with fairness, appropriate knowledge and each employee performance in accordance
with providing welfare in order to encourage employees’ quality of life and well-being:
It also recognizes importance of promoting development potential of all employees for knowledge, abilities to reserve for fluctuation of economy situation includes stability in the profession and
provides an opportunity for progression, according to each person’s potential. Moreover, participating in define direction of operation as returns by fairness, reasonable with knowledge, abilities,
responsibilities and performance of each employees.
Welfare for employees: 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 subsidy including average fund
of net benefits and intermediaries to assist in employee welfare, better quality of working life, able to
work effectively and be happy by benefits to employees of company and its subsidiaries as follows:
- Provide to support in term of internal and external education
- Provide seminar of knowledge related to work within and outside the company continually
- Provide incentives of bonus, shift, experiences etc.
- Provide form to employees (daily) and employees (monthly)
- Provide transportation to employees
- Provide expenses on travel costs, vehicle and fuel expense
- Provide welfare on victim cases, in cases of death of parent and married couple of employee
- Provide allowance when employee died
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- Provide hygienic canteen with reasonable price
- Provide lunch allowance
- 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 health check annually and health risk from working check.
- Provide to send employees for workshop and seminar outside the company in order to add
		 more value on knowledge, ability, skills to employees
- Provide retirement pay or compensation for benefit after retirement
- Provide credit union
- Provide rent subsidy
- Provide medical room by having registered nurse including medical supplies and medicine
- Provide athletic to strengthen health, build harmony and build good relationship within
		employees
Safety, hygiene in workplace: The company and subsidiaries had pay the importance roles
on safety, hygiene in workplace by setting up committee of safety, health and environment in order
for employees to have a good health by checking on safety of workplace regularly and security officer all 24 hours, CCTV installation, set alarm in the building, Fire Extinguisher, Fire Exit Door as well
as provide training on basic firefighting, fire evacuation drill and first aid to employees annually.
Apart from this, company has disclosed information, knowledge related to prophylaxis and health
care to employees through exhibition and signage
Policies on development of employees: The company has policies for develop employees to
have knowledge as required in each department and to strengthen competitiveness of organization
in term of development in area of marketing, management and quality of life.
Communication Channel of employees: The company and subsidiaries has channel for employees to communicate, suggest, complaint and report any problems through supervisor by passing to business ethics committees or website of company and proposed to Executives Board.
In the previous year, any suggestion has been considered and modified in order to keep good relationship; company will listen to comments and suggestions from all employees equally. By this, we
will protect any person who gives the clues and complaint confidentially
Human Rights: The company runs the business with respect for law and principles of human
rights strictly and treat all employees with honor and respect equally by personal rights.
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• Give knowledge on human rights to employees and not supporting violating on human right
• Avoid as a partner with organization which may lead to violating on human right
• Give right to employees to argue and prove themselves in case of mistake or fraud indicated
		 and there are no unfair termination
• Arrange channel on communication in order for employees violated or unfair treatment then
		 could complaint to company and those complaints will be attentive and conducted fairly
Customer: The operation of company is based on honest, justice on giving correct information
any complaints from customers will be recognized in order to satisfy and respond customers’ need
and developing products and services to satisfy customer needs and creating value-added for
products and services includes commercial confidentiality of clients.
• 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
• Create new innovation in order to have value added to products and Services continuously
		 follows policies of company “committed to produce quality products, on time deliver,
		 continuous development”
• 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 2015, there wasn’t any complaint from customers significantly thus company
had 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.
Competitors: The Company has progress on competitive of commerce with fairness, comply
with term equally under framework of law and ethics of company business. Moreover, the company
never seek confidential information from competitors by dishonest or appropriate and not destroy his
reputation by accusing them competitors.
In year 2015, the company has no dispute with regard to competitors
Partner: The Company had played an important 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.
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• 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
• Products procurement is important 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 2015, no appear that company is not obey in suppliers agreement
Creditor: The Company had practiced under the conditions strictly together with build
relationship with creditor in order to create trust and confidence by on time payment to creditor under
the agreements.
The company had bank transfer through media clearing system which is convenient for creditor.
Currently, company had business creditors which are in the pass we have never been defaulted
of payment.
Labor: The company has not used illegal labor.
Political Rights: Encouraging Executives and employees as citizen to exercise their rights on
constitutional legal and other related laws is our objective thus Executives and employees should
not use their power to emphasize others to support any political activities either directly or indirectly.
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 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.
Social and Community: The company has held and participated the activities which related to
social and community concern. Public relation also was our key to make the society realize what we
have been doing the business based on.
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
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• Improvement and development process in term of machinery and technology continuously
		 also have manage systematically both in production of goods and services in order to reduce
		 environmental impact
• In order to be consistent with policy on managing environmental, company and subsidiaries
		 has practice as follow mentioned policy and ISO 14001:2004
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 by energy control system, energy saving such as electricity, fuel, water supply within
organization and at home. The company has educated on save energy and knowledge impact of
global warming, reduce on amount of usage of paper by using two-page paper together with use
technology system to replace use of paper.
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’ requirements.
In year 2015, the company did not have any violation of intellectual property for benefit of its
business.
Policies and practices on anti-corruption and illegal payments/bribes to get business: The
Company has business operation with transparently by committed accuracy, Management and staffs
are encouraged to build on the success of the procedure or the corruption for company. All employees
are must receive training and knowledge about policies and practices relating to the anti-corruption,
corruption of the Company. Board of Director has policies as follows to the law on anti-corruption as
following guidelines.
• Executives and employees will not call or agree on received money, Object or benefits on
		 any person related to company’s business
• Executives and employees gives bribes or any benefits to government Official, customers,
		 competitor or other third party to practice in way this is against laws.
• Provides safe mechanism for reporting on financial status accuracy.
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• Provides communication channel for employees and involved person to submit clues and
		 be sure its protected thus appoint officials to inspect all clues that complaints
Violation and Complaints
For good corporate governance and rights to every employees and any stakeholders could
communicate or inform any corruptions both directly and indirectly, law breaking or ethics or company’s policies or any complaint of abuse or any behavior can be problematic and cause any damages to company.
Every complaints will be consider and process as appropriate with considering in each
circumstances.
Protection on complainant
• The company has set person to received information regarding to any corruption to
keep information (name, address or any evidences) secretly unless it’s necessary to disclose according
to laws.
• The company will keep those information secretly and taking any complaints into
accounts with safety by protect any complainant as employees which includes exploration to be
protected from any unfair practices. For example, interrupt work, changes position, layoff.
• The company provides opportunities for stakeholder comments, suggestions and complaints
channels and events held at the company for example, Annual General Meeting of Shareholders,
opportunity day. In addition, any questions, criticism, suggestion, complaints will send to related
department in order to process in order to meet needs of any stakeholders.
In the past, no any complaint from any stakeholders, not appear to violate the laws on labor,
employment, consumer competition in term of our business operation.
Apart from this, the company has internal department to provides effective and network
Performance of internal control thus there are check, follows and estimate on risk of corruption
for prevent employees on corruption. Moreover, there is Audit Committee will reviews on internal
control system if there is corruption then will report to Audit Committee and Audit Committee will
report to Board of Directors respectively.
To raise the standards of transparency in business operations in year 2015 the company has
announce intention on joint the practice of private sector in fight against corruption which resolved
from Board of Directors meeting No.1-2015 held on February 24, 2015
In year 2015, the company and subsidiaries does not have any complaint on gives or bribes
for benefit of its business.
Policies and practices to make or receive gifts or other benefits: The company and subsidiaries
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have policies on make or receive gifts or other benefits from related business with company, executives
and employees or may receive by conventional by not effecting on business decision making. By this,
needed to do with transparency and reveal therefore receive gift as should not be something that
worth much, no any cash or equivalent to cash
Policies on activities related to community development: The company and subsidiaries has
reinforced on activities related to community development which may be held every year by rotation
and opportunities thus year 2015 company has enter into the activities as follow
- Company and its subsidiaries have entered into Social Responsibilities on July 11, 2015 at
Kanchanaburi in the title of project “Abbey consecrated item as at Watpakoonsuwan” by dedicated
and consecrated the necessities and another project namely “Benevolent Foundation Moo Baan Dek
School” by gives scholarship, necessities, school supplies and consumer goods.
- Subsidiaries have entered into activities with other department as follow:
• Support Children Day activities (Industrial Estate Authority of Thailand)
• Offering harmonious education as at Rayong Wittayakom School, Mabtapud
• Industrial Estate
• Supporting the ordination of novices in summer as at Wat Sophonwanaram
• Detective tradition of Songkran jointly with Industrial Estate Authority of Thailand
• Jointly Blood Donor Program (42 Times) with Industrial Estate Authority of Thailand
• Donations for victims of the earthquake in Nepal jointly with Industrial Estate Authority of
		 Thailand and Industrial Foundation
• Support of making book namely “Rayong 2015” jointly with Energy and Planning Office
• Joint Environment Day for manufacturing of Asthma inhaler device
• 5S Training to develop of Wat Hua Pong No.1
• Jointly Blood Donor Program (43 Times) with Industrial Estate Authority of Thailand
• Support activities named “Campaign for cleanliness and environmental protection 12 August
		 with Mabtapud Councils
• Support Mahavajiralongkorn Hospital Foundation (“Ramie Charity Project”) with Mahavaji		 ralongkorn Hospital Foundation, Rayong Government Administrative Center
• Support Budget on landscape as at Rayong Wittayakom, Mabtapud Industrial Estate
• Support Automatic Blood Shaker with Industrial Estate Authority of Thailand
• Support donation of royal ceremony Emerald Buddha Temple jointly with Industrial Estate
		 Authority of Thailand
• 5S Training to develop of Wat Hua Pong No.2
• Jointly Blood Donor Program (44 Times) with Industrial Estate Authority of Thailand
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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 and through SETSMART of The Stock Exchange of Thailand and company’s
website www.cenplc.com to stakeholders to ensure all parties are as follows:
1. Corporate Governance: The Company has corporate governance in accordance with good
corporate governance for listed companies of The Stock Exchange of Thailand in 5 conditions are
Equitable Treatment of Shareholders, Role of stakeholders, Disclosure and Transparency and
Responsibilities of the Board through company website www.cenplc.com
2. Importance information as for financial and non-financial: The Company has disclose
importance information including financial and non-financial information under the condition of The
Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange Commission correctly, completely
transparency and on time which passed through examination procedure in both Thai and English to
The Stock Exchange of Thailand and company website (www.cenplc.com)
• Information which disclosed in Form 56-1 and annual report of company. By this, the company
has prepared and disclosed in accordance with rules from The Stock Exchange of Thailand and
Securities and Exchange Commission for beneficial of shareholders to be considered thus with up
to date information.
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 Board of Director has
play importance role on preparation of financial report correctly follows accounting standards, record
accounting with caution, use discretion to estimate on making financial report to reflex on actual
business operation, prepare of Financial Statement and pass examine by auditor with approval from
Audit Committee also has passed examination procedure and informed to The Stock Exchange of
Thailand and The Securities and Exchange Commission. Moreover, disclosed to shareholders or
investors before the end of the specified period which information can be used in order to make
decision making for investment.
By this, company’s auditor has knowledge and expertise independently and has been approval
from Securities and Exchange Commission. Apart from this, auditors has no relationship or equity
with company/ subsidiaries/ affiliate company/Executives/ major shareholder or those involved with
such person therefore It is free to monitor and comment on the Company’s financial statements truly.
Moreover, company has disclose auditor fees and other services as paid to auditor in title of
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“Remuneration of Auditor” of Annual Report
In year 2015, Financial of company has certified with unconditional and no notice from company’s
auditor, company has disclose financial statement to The Stock Exchange of Thailand and Securities
and Exchange Commission
3. Report on responsibilities of Board of Directors on Financial Report Board of Directors has
realized on importance of financial report preparation correctly, in accordance with accounting
standard which disclose such information that has been audited by independent auditors and
approved by Audit Committees and Board of Directors prior to dissemination to shareholder. In order
the ensure, Boards has prepared a report on responsibilities of Board on Financial Report as disclosed
in Annual Report and Form 56-1 together with report from auditors. By this, such report is meet
accounting standard report and investors could find this information for their decision
4. Related Transaction and/or Asset Acquisition: Board of Directors has clear practice guidelines
in order to discarded on beneficial and for highest returns to company and shareholders. Transactions
which conflicts of interest then company will clarify and disclosed in meeting resolution in accordance
with rules from Capital Market by stakeholders may leave the room and no right to vote in that agenda
for independently in consideration. This has been disclosed to Stock Exchange of 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 2015, Board of Director has resolved Related Transaction and/or acquisition of assets
and 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 company every time
changes by practice as following manner.
• Report when appointed as Director or Executives at first time
• Report every time there is changes in stakeholders
• Report every ended year
• In case, Director has resigned from position and reappointed as Director then he/she doesn’t
have to report if no changes involved
• Directors and Executives need to hand in Stakeholders report to Corporate Secretary within
1 month as starting from election/appointment within 15 days and when any changes within 30 days
as need to report annually which counted from end of year
•Corporate Secretary need to send the report of this stakeholders to Chairman and Chairman
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of Audit Committee within 7 days (counting from the date have been reported)
In year 2015, Directors and Executives has prepared report of securities trading, holding
Company’s shares and stakeholder with any changes already
6. 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.
7. Meeting and Communicate between Executives and Chief Executives, highest commanders
of every department of company: Company has held the meeting between Executives Board and
Chief Executives and highest commanders of every department of company 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 2015, 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
8. Investor Relation: The Company has set the center for disclosure importance information
and news to investors and related person to access the information easily and more channels to
access with the following person
• Khun Pipit Jaovishida
		 Corporate Secretary
		 Phone: (02) 682-6328 ext. 450
Fax: (02) 682-6362
		 Email: pipit@rwi.co.th
Apart from this, investors had communicate with company officials for investment information,
mentioned division has play importance roles and good corporate always
Apart from this, disclosure of financial report or other information to The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission through many channels follows rules by accurate,
complete and timely. The company is also disclosed following information
1. Shareholding Structure by disclosed top 10 major shareholders as at closing registered
date to attend Annual Shareholders meeting before meeting started and disclosed in website of
company www.cenplc.com
2. Disclosed changes in holding shares of Directors and Chief Executive by showing 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
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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 “Policies and overall Business Operation” and form 56-1 in
title of“Policies and overall Business Operation”, 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”
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, training courses 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 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 report in the title of “Report on Corporate
Governance of Audit Committee” and Form 56-1 in title “Enclosure No.5”
11. Disclosed financial statement each quarter in both Thai and English version through
company’s website thus can be downloaded
12. 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.
13. Disclosed Article of Association in both Thai and English version through company’s website
thus can be downloaded
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Practice 5: Responsibilities of Boards
Board of Directors has critical roles on guide direction of company and monitor performance
of management, have policies on corporate governance, business ethic and employee ethic to reach
the highest benefit of company together as ensure on such activities are legitimate.
In the previous year, company has turn out that
- There is a serious violation of the rules, regulations of The Stock Exchange of Thailand and
		 Securities and Exchange Commission
- There is guilty of fraud or misconduct ethically.
- There is resignation of Director due to Company’s corporate governance
- A case on the notoriety of the company. Because of the failure to act of the monitoring
		committee.
1. Structure on Board of Director
Board of Director consists of Board of Director, Independent Directors, Sub-Committee, Chief
Executive Officer and Corporate Secretary implicating to the power balance in the company.
After every Annual General Meeting of Shareholders, Board of Director will schedule to appoint
subcommittee. In year 2015, resolution from Board of Direct or Meeting No.3-2015 held on May 14,
2015 has appointed 4 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 2015 there are 10 Directors which consists of

Directors as Executives
Directors as Non-Executives
Independent Directors
TOTAL

Amount (people)
Male
Female
Total
3
3
3
3
6
6

%
50.00
0.00
50.00
100.00

Board of Directors consists of 3 Independent Directors equivalent to 50.00% of total Directors
as higher than standard of 1 in 3 or 33.33% follows regulation of Capital Market Commission.
1.1 Responsibilities of Board of Directors
		 Follows Memorandum of Association, Directors has determine, maintain operation and
		 follows rules and regulations which has been specified clearly
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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 In
		 dependent 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 2015 there are 5 Independent Directors as follows
Amount of Year
Name of Independent Directors
Appointed Year
holds position
1. Mr. Worawit Siriwatwimon
April 24, 2009
6 Years
2. Mr. Wichian Sopanpanichkul
February 26, 2013
3 Years
3. Associate Professor Pison Udomworarat, PHD
August 13, 2015
4 Months
President is the leader and the head of board of director only for the independent condition of
the board of which; Board of directors’ opinion and recommendation are given the full ability about
to support business management.
Although the chairman of the Board of Directors is not an independent director but performs
his duties independently and allows all directors to independently express their opinions. Hence,
the Company believes that the chairman of the Board of Directors always places importance on and
understands good corporate governance principles as well as encourages the implementation.
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Year of 2015, the company has 5 people of Executive Directors; President is the leader on the
implementation of business policy following with the board of directors. In addition, executive committee has the important role on imposing the policy and the business plan along with the board of
directors as well.
1.5 Corporate Secretary
Follows Securities and Exchange ACT (No.4) BE.2551 has assigned to Board of Director
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
Mr. Pipit Chaovisit 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 4 sub-committees as consists of:
Independent
Sub-Committees
Amount
Directors
1. Executive Committee
3
2. Audit Committee
3
3
3. Remuneration Committee
4
3
NOTE: Term of position for Audit committee equals to 3 years

Directors as
Non-Executive
1

Directors as
Executives
3
-

Term of position for Executive Board, Remuneration committee and Executive Directors equals to 1 year

All members in sub-committee are qualified, understanding on their roles in Directors and
Sub-Committee thus perform their duties with responsibilities, honestly, carefully and independently.
In addition, believe that every directors will understand, practice strictly in order to make confidently on
shareholders.
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.3-2015
held on May 14, 2015 (details shown in Form 56-1 No.9.2 Subcommittee)
Including the authority to organize and conduct of the Board of Directors, Executive Committee
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and Chief Executive Officer (amended) to be consistence with business operation as approved by
Board of Directors meeting No.1-2014 held on February 25, 2014.
• Executive Committee
The executive committee consists of 3 directors who are knowledgeable and have various
experiences and understanding of responsibilities and the Company’s business.
The executive management committee is responsible for the Company’s business operation in
committee format. The investing management committee members are appointed and approved by
the Board of Directors in accordance with the Company’s regulations. The duration of this position
equals to one year which will be assigned by each Annual Meeting of Board of Directors after Annual
General Shareholders’ Meeting held.
• 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 are not executive directors.
This remuneration committee is to consider of every board of directors committee and executive
management. The remuneration is compared with that in the similar industries and business growth
is taken into consideration. . The duration of this position equals to one year which will be assigned
by each Annual Meeting of Board of Directors after Annual General Shareholders’ Meeting held.
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 2015, Boards 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 possess the knowledge, ability, several
experiences and understanding on roles, responsibilities which make practical tasks more efficiently.
Moreover, schedule roles, target and business strategy as well as follows and corporate performance
of management by used corporate governance as a tool for value added and reach company objective
for highest returns to company and shareholders. In addition, roles and responsibilities of Board of
Directors, Executives and Employees and related person
		 Boards has target indicators (KPI) on financial and any plans starting from beginning of
year by follows business operation as monthly and quarterly to get status of the operation if the target
is under Analysis to set the guidelines.
		 Moreover, Internal Audit Committees are responsible for Internal Audit directly which
includes make sure that internal control system are enough and appropriate risk management to
keep company beneficial by used corporate governance as a tool for value added and reach company
objective for highest returns to company and shareholders. Moreover, require Directors and Executives
report to company on their stakeholders or any person who related to equity as related to management
of company or subsidiaries follows regulations, conditions and methods which announced from
Capital Market Commission.
• 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 2015, 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.
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
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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
3.5 Internal Control System and Internal Audit
• Internal Control System
		 The Board of Directors realizes the importance and provides internal control system for operation in term of Financial follows the policies and rules by appointed Internal Audit to be responsible for checking the operation system of internal control as planned to report Audit Committee and
Board of Directors. Moreover, they are independently to perform their duties. There are 5 sections
of Internal Control System Organization and Environmental, Risk Management, control practice of
management, Information and Communication and monitoring system every year at least 1.
		 In Board of Directors meeting No.1-2014 held on February 25, 2014 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 Audit Committee as assigned Mr. Khomwuthi
Pornnaradol (Secretary of Audit Committee) whom holds the position of Director (Internal Audit).
In addition Mr. Khomwuthi Pornnaradol and his quality team work will review, assess adequacy,
effectiveness of internal control system which has standard check and sufficient independence thus
give suggestion for improvement to achieve value added to organization and support corporate
governance process.
In year 2015, 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
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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 2015 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
• Board of Director has set the meeting not less than 1 time per quarter which has been
schedule in advance for whole year by not less than one time per quarter as specify each committee
meeting in advance with clear agendas. The corporate secretary has send the documents related
to the meeting 7 days in advance in order to provide board members adequate time to study documents before meeting, each meeting will take approximately 2 hours and in meetings there are
openly and freely for feedback.
Other consideration, Chairman (as represented as) Chairman of the meeting shall have an
opportunity to express their opinions freely, Voting shall be by majority vote by each director has one
vote and any stakeholders as Director has to abstain or no comment or no attend on those agenda
if there are equal vote then chairman entitled to one vote as casting vote.
Board of Directors has pay attention on management issues relating to conflicts of interest
of all parties to carefully and fairly by fully disclose of information in case there is stakeholder as
Directors then he/she has no right to comments of those agendas.
If there are any suspect or need more information from related person then Chief Executive
Officer will request executives to clarified
End of the meeting, corporate secretary is responsible for recording and storing minutes of
meetings and approved by chairman and corporate secretary. By this, Directors may comments;
amend in the minute of meeting for the corrections.
Minute of Board meeting and sub-committee will storage in folder at the head office as
convenience for Directors and related person to be referred.
• Audit Committee and Internal Audit has schedule meeting thus auditor will attend this
meeting quarterly. In addition, year 2015 has process the meeting together by invited representative
of Executives to attend this meeting.
In 2015, there are 5 times of Audit Committee meeting
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5. Evaluation on Performance of Board
Board has not evaluated on performance of Board yet but Board has considered on performance
and makes improvement in order to be more productive in term of performance.
6. Remuneration of Directors and Executives
The Board of Directors had appointed remuneration committee to consider certain amount of
financial proposes to Board of Directors and shareholders every year. However, the Board of
Directors cautiously determines the remunerations by comparing with that of similar industries and
taking business growth into consideration and proposed to shareholders meeting for approval every
year.
By this, 2015 Annual General Meeting of Shareholders which held on April 30, 2015 has
approved remuneration fees not exceeding 1.95 Million Baht as increased when compared to 2015
by paying each time at the same rate. Board of Directors has assigned to remuneration committee
to determine remuneration of Directors and subcommittee thus proposed to Board of Directors for
consideration and proposed to shareholding meeting every year.
Remuneration Committee has set the structure/ element of proper compensation to responsibilities and benefits of each committee
Remuneration of Senior Executives of company follows regulations and policies of Remuneration
Committee which specified in business operation
7. Development of Directors and Executives
The Board of Directors and management realize their fiduciary duty and responsibilities to the
Company. The Company places importance on human resource development to enhance knowledge,
ability and capability in order to conform to leadership and vision of directors and management.
The directors and management are encouraged to attend seminar and training that are beneficial to
performing duties in and out of the Company continuously including abroad trips. The following are
example of courses held by Thai Institute of Director (IOD) as follows:
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
• 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

190

company has prepared guideline for directors as follows:
Guideline for Director
1. Securities and Exchange Commission ACT (No.4) 2008
2. Charter on Board of Directors
3. Certificate of registrations on public company limited
4. Certificate of Company Registration and Objective of company
5. Article of Association
6. Policy manual on good corporate governance
7. Policy manual on listed company directors of SEC
Other information
- Company goals and vision
- Annual report together with presentation to guide nature of business to new directors
• Existing Directors and Executives
The company has play importance roles on supporting knowledge to existing Directors which
has training course related to task of Directors which this training held by IOD thus 6 of 7 members
of directors has passed this training or equivalent to 85 percent including any related course on roles
of director, related to business and encourage executives to have any knowledge in term of laws or
any rules relating to Executives including training/ seminar which benefit to company and trainees.
• Related person on Corporate Governance
Corporate Secretary, Secretary of Audit Committee and Compliance and Investor
Relation unit including any related person, the company has support and encourage to train/seminar
any related courses by SEC/Stock Exchange of Thailand/Thai Listed Companies Association/ IOD
and other institution regularly.
8. A Succession Plan
Capital Engineering Network Public Company Limited recognizes of importance on preparing
the readiness for personnel as assigned to work in order to compensate senior management and
head of each department who willing to retired as follows:
1. Provide development on secondary executives in term of vision, knowledge and ability to
		 support chief executive and commandant respectively.
2. Provide training in term of enhance academic knowledge and learn in real work Situation
3. Provide secondary executives to be corporate and work with Chief Executive
4. Set secondary executives which can descendant and set properly on positions
5. Prepare personnel with unique capabilities and gain more comprehensive management
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6. Middle executives to have chance in management in lines.
7. Provide training of each line systematically
8. Provide training to Chief Executive, Middle executives to be responsible on their Task with
honest to organization and overview of organization in order to become next level of executives.
The company has schedule meeting every month by Executive Chairman which is operating
results thus includes shareholders meeting to set organization objective. In addition, create a sense
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Social Responsibility
Policy of Responsibility to Public
1. Run to business with fairness
2. Against corruptibly
3. Respect in Human right
4. Man handle with fairness
5. Responsibility to consumer
6. Attendance to the Environmental
7. Community Development
8. Broadcast Enovation from business to community , Environmental and Interested person
Overall Policy:
Company’s Policy of responsibility to Community
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 manages to use alternatives energy for highest return by maintaining qualities
		 of the environment and society.
2. 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.
3. 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.
4. The company strive to practice under laws or related industrial standards in order for
		 related safety, occupational health and environment
5. 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
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6. 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
7. The company creates jobs for local people and has revenue thus build awareness on
		homeland
Implementation and Reporting
Guidelines on CSR of Company
1. Fair on business operation
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.
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Practice against Anti-Corruption
1. Directors, Executives, every level of employees need to practice in accordance to
		 Anti- Corruption 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.
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 inves		 tigation, 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.
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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 provides more channels to communicate with employees
and related person which can be able to inform or complaint whereas found illegal actions, fraud or
misbehave of Executives and employees. As well as behavior that may become a problem or cause
damage to the company. Company will listen and take action on all complaints equally by measure
to protect complainants’ fairly; information of complaints will keep it secretly through following person:
• Corporate Secretary
		 TEL (02) 682-6328 # 450 E-mail: pipit@rwi.co.th
• Secretary of Audit Committee
		 TEL (02) 682-6328 # 492 E-mail: komwuthi@cenplc.com
3. Respect of 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
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4. Fair Labor Treatment
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
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
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Provides a saving cooperative
Provide welfare grants rent
Providing the company with professional nurse as well as medical supplies and drugs
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 respond 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. Environmental Conservation
The company recognize 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 14001:2004
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
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environmental care. The company has participate 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 held activities or enter into supports related activities on social development
as provides yearly, year 2015 the company has entered the activities as follows:
• Held the project on social responsibility on July 11, 2015 at Kanchanaburi Province
namely “Abbey consecrated item as at Watpakoonsuwan” by dedicated and consecrated the
necessities and another project namely “Benevolent Foundation Moo Baan Dek School” by gives
scholarship, necessities, school supplies and consumer goods.
• Support Children Day activities (Industrial Estate Authority of Thailand)
• Offering harmonious education as at Rayong Wittayakom School, Mabtapud
		 Industrial Estate
• Supporting the ordination of novices in summer as at Wat Sophonwanaram
• Detective tradition of Songkran jointly with Industrial Estate Authority of Thailand
• Jointly Blood Donor Program (42 Times) with Industrial Estate Authority of Thailand
• Donations for victims of the earthquake in Nepal jointly with Industrial Estate Authority of
		 Thailand and Industrial Foundation
• Support of making book namely “Rayong 2015” jointly with Energy and Planning Office
• Joint Environment Day for manufacturing of Asthma inhaler device
• 5S Training to develop of Wat Hua Pong No.1
• Jointly Blood Donor Program (43 Times) with Industrial Estate Authority of Thailand
• Support activities named “Campaign for cleanliness and environmental protection
		 12 August with Mabtapud Councils
• Support Mahavajiralongkorn Hospital Foundation (“Ramie Charity Project”) with Mahavaji		 ralongkorn Hospital Foundation, Rayong Government Administrative Center
• Support Budget on landscape as at Rayong Wittayakom, Mabtapud Industrial Estate
• Support Automatic Blood Shaker with Industrial Estate Authority of Thailand
• Support donation of royal ceremony Emerald Buddha Temple jointly with Industrial Estate
		 Authority of Thailand
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• 5S Training to develop of Wat Hua Pong No.2
• Jointly Blood Donor Program (44 Times) with Industrial Estate Authority of Thailand
Business practices that affect 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 anti-corruption
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
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Social Responsibilities to society
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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.1-2016 which was held on February 24, 2016 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
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the same standards. Apart from this, clearly targeted business every year by regard on Economic,
Market Situation and Competition.
2. Risk Assessment
The company has track on risk factors such as changes in taxes, exchange rates, increased
of raw materials and other cost to assess impact and prepare to maintain business operation thus
communicate with executives and employees to acknowledge the situation by held the meeting and
summarize situation, environment and operation of company. Moreover, it includes risk factors to
business operation, sales, cost and profitability of company in each unit, chief executive of each unit
will be responsible for risk factors occurs in their unit thus prophylactic to prevent any risks to level
which are safe for employees, corporate governance and acceptable and do not affect operation of
company.
3. Control Activities
The line of authorities and responsibilities of The Board of Directors and executives have
been clearly set together with specific power on approval on each level for transparency and benefit
of all shareholders as well as eliminate any conflict of interest. By this, if any transaction occurs with
major shareholders, related person, Director and Executives – The Company has a measurement
which has to approve by Board of Directors and authorized person must not have a conflict of interest in those 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.
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5. Monitoring Activities
The company has evaluation system and performance tracking in order to assure on measure
and internal control system is effective all the time, response to any changes appropriately and
timely. The company has organized head of employees to follows work of subordinate and evaluated.
By this, Executives pay attention to speed and effectiveness management on target and report to
Board of Directors clearly and consistently.
Audit Committee has practices on their duties efficiently and any tasks assigned by Board
of Directors independently and consistently thus there is internal audit as a tool for achieve the
mission. Internal Audits are qualified to perform their duties properly with sufficient independence,
able to perform work as assigned from Audit Committees and Board of Directors. Internal Audit has
assess on internal control system and risk management and report any tasks to be resolve any
relevant units includes appropriate feedback as management deems necessary for business operation
of company.
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
(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
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Shareholding and Management Structure
1. SHAREHOLDERS
• The following is the top ten major shareholders of the Company as of December 30, 2015
as follows:
Name of Major Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Capital Engineering Network Public Company Limited
Mr. Jirawuth Kuwanan
Miss.Umporn Seepotong
Miss. Sopis Pusanakom
Mr. Nam Chonsaiphan
Mrs. Wanna Akaraneewanich
Miss. Patcharin Toungsitsombat
Thai NVDR Company Limited
Mr. Akanut kittipittaya
Mr. Achiravich Rinsarun

Proportion of Share Holding
No. of shares
%
445,553,550
74.26
6,077,970
1.01
5,428,300
0.91
3,500,000
0.58
3,465,055
0.58
3,310,000
0.55
2,265,000
0.38
2,011,414
0.34
1,715,400
0.29
1,700,000
0.28

NOTE: Investor could see information as at current closing registration book from website or www.rwi.co.th
before date of 2016 Annual General Meeting of Shareholders

• 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, 2015 the company has no cross shareholding in between
• Other issuance of securities
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Warrant
for buying
Ordinary
Shares
Warrant
for buying
Ordinary
Shares
Name of Securities

Details

RWI-W1

- 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
- Last exercise date: every date of 15th 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

• Policies on Dividend Payment
• Policies
Dividend
Companyonhas
policiesPayment
on dividend payment at the ratio of not less than 50 percent of net
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
Profit (consolidated financial statement after tax) or as necessary
2. Management
Structure
Management
Structure
Management
structure
of Directors
consists
of of
Management
structure
of Directors
consists
of Directors
1.1. BoardBoard
of Directors
BoardBoard
2.2. Executives
Executives
Committee
3.3. AuditAudit
Committee
Committee
4.4. Remuneration
Remuneration
Committee
Includes
Includes Chief
ChiefExecutive
ExecutiveOfficer
Officerand
andCorporate
CorporateSecretary
Secretarywhich
whichappropriated
appropriatedand
andcan
canbebe
examining
meeting,
Board
of Directors
will will
examining as
asbalance
balancebetween
betweenafter
afterevery
everytime
timeof ofshareholders
shareholders
meeting,
Board
of Directors
schedule
schedule toto appoint
appointsub-committee.
sub-committee.Year
Year2015,
2015,resolution
resolutionfrom
fromBoard
BoardofofDirectors
DirectorsNo.3-2015
No.3-2015 held
on
2015hashasappointed
appointed
3 sub-committee
authorized
abilities
responsibilities
on May 14,
14, 2015
3 sub-committee
andand
authorized
abilities
and and
responsibilities
clearly
clearly
Memorandum
of Association
as specified
than 5but
people
but not
than
followsfollows
Memorandum
of Association
as specified
not less not
thanless
5 people
not more
thanmore
15 people
must reside in the Kingdom . In the year 2015, Board of Directors consists of 10 as follows:
2.
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15 people must reside in the Kingdom . In the year 2015,
Board
Directors consists of 10 as
Amount
of of
people
follows:
%
Male
Female
Total
Amount of people
Directors as Executives
3Male
3Total
50%
Female
Diresctor
(non
-3
- -3
- 50
Directors
asExecutives)
Executives
Diresctor (non
Executives)
Independent
Director
3- 350 Independent Director
TOTAL
63
- 63
10050
TOTAL
6
6
100
Board of Directors consists of 3 Independent Directors or equal to 50.00% of whole
Board of Directors consists of 3 Independent Directors or equal to 50.00% of whole
Committee which is more than 1 in 3 or 33.34% follows regulation from Capital Market Commission
Committee which is more than 1 in 3 or 33.34% follows regulation from Capital Market Commission
•• Board
BoardofofDirectors
Directors
YearYear
2015,
Board
of Directors
amounting
of 7ofpeople
as shown
in Certificate
as follows:
2015, Board
of Directors
amounting
10 people
as shown
in Certificate
as follows:
Position

Number of
Holds
Appointed Year
position

Chairman

August 26, 2008

7 Years

Director
April 24, 2009
Independent Director
3. Mr. Vichian
Sophanpanitchakul
Diretor
February 26, 2013
Independent Director
4. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Director
April 1, 2010
5. Mr. Pipit
Jaovishida
Director
April 20, 2012
6. Associate Professor Dr. Pison Udomworarath
Director
August 13, 2013
7. Dr. Darmp
Sukontasap
Director
August 11, 2015

6 Years

Name of Directors
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

2. Mr. Worawit

Siriwattanawimon

• Changes of holds securities of Directors and Executives of company
As at December 31, 2015
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3 Years
4 Years
4 Years
3 Years
4 Months

• Changes of holds securities of Directors and Executives of company As at December 31, 2015
Name of Directors and
Executives
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

2. Mr. Worawit

Increase
2014
(Decrease) 2015
Directors
/Executive Spouse During the (Total)
year

%

2015
Directors
/Executive Spouse

450

-None-

-None-

-450

0.00

450

-None-

Siriwattanawimon

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

3. Mr. Vichian

Sophanpanitchakul

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

4. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

450

-None-

-None-

450

0.00

-None-

-None-

5 Mr. Pipit

Jaovishida

450

-None-

-None-

450

0.00

-None-

-None-

6. Associate Professor Dr. Pison
Udomworarath
7. Dr. Darmp
Sukontasap

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

8. Mr. Kriangsak

Treyapong

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

9. Mr. Udom

Tungdechteerachai

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

10. Miss Nongnuch Kumchaithep

NOTE: - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares
Remark: - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares
		
- No.8-10
defines
of Securities
and Exchange
Commission
- No.8-10 isis Executives
Executives asasdefines
of Securities
and Exchange
Commission
•

•• Authorized
AuthorizedDirectors
Directorstotobind
bindthethecompany
companyasasatatDecember
December31,31,2015
2015
Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong or Dr.
		 Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong or Dr.
Darmp Sukontasap signed with Dr. Chenin Chen or Mr. Pipit Jaovisha or Mr. Monthon
Darmp Sukontasap signed with Dr. Chenin Chen or Mr. Pipit Jaovisha or Mr. Monthon ChatuwallopChatuwallopkul with company’s seal
kul with company’s
Elements seal
of Board of Directors
		
Elements
of
of Directors
As Article ofBoard
Association
section 4 of Directors No.16 The Boards consists of not less 5
		
As
Article
of
Association
section
Directors No.16
The Boards
consists
of not less
5 peopeople but not less half of whom must 4beofdomiciled
in Thailand
and their
qualifications
within
plespecified
but not less
halfrequires
of whombymust
scope
Law be domiciled in Thailand and their qualifications within specified
scope requires
by Lawand removal of Directors
Appointment
		
Appointment
and removal of Directors
• Appointment
		 • Appointment
Passed the resolution from Annual General Meeting of Shareholders
			Passed
from
Annual
Meeting
As Articletheofresolution
Association
section
4 ofGeneral
Directors
No.17 ofTheShareholders
appointment of Board of
			
Article
of Association
section
4 ofMeeting
Directors
No.17 The appointment
of Board
DirectorsAshave
approval
from Annual
General
of Shareholders
as following rules
and of
Directors
have approval from Annual General Meeting of Shareholders as following rules and
procedures.
procedures. (1) One shareholder has one vote
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			 (1) One shareholder has one vote
			 (2) Each shareholder may use all votes under (1) to elect one or more than one director.
				 In case of voting for more than one director, he may distribute his votes as he pleases.
			 (3) Persons who receive highest votes arranged in order from higher to lower in a number
equal to that of directors to be appointed are elected directors of the company. In the event of a tie
at a lower place, which make the number of directors greater than that required, then the chairman
will make a decision.
Passed The resolution from Board of Directors meeting
- As Article of Association Section 4 of Directors No.21 in case Director position vacant due
to reasons other than retirement by rotation then Directors chooses any person who have qualification
required by Law unless the remaining time for Director is less than 2 months then those person will
be Directors by the remaining time. Moreover, the resolution from Board of Directors votes has to be
not less than 3 quarter of remaining balance of Directors
• The removal
- Removal by expiration
			 As Article of Association Section 4 of Directors No.18 As every meeting of Shareholders
given to remove any Directors one in three if the number of Directors to be removed not match to
three then removal should be to nearest to one in three.
			 Retire Directors in the first or second year following the registration of company if committee did not agree any other method then drawing will be issued. The subsequent year, the directors
who serve the longest of holding the position will need to retired and may re-elect.
- Removal by others
			 As Article of Association Section 4 of Directors No.18 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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• Board of Directors
		
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 of Executive Committee and Managing Director’s purchasing, hire
			 purchasing on property and payment authorization.
10. To consider and allocate the Directors’ remuneration according to the approval from
			 the Shareholders’ Meeting.
11. To consider and approve of the adjustment of Chairman of Executive Committee and
			 Managing Director Officer’s salary.
12. 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 short term (capital) and other
			 which exceed authorization of Executive Committee
13. To consider and approve of purchasing assets with the amount beyond the authority of
			 Executive Committees and Managing Director.
14. To consider and approve of purchasing raw materails in term of production with the
			 amount beyond the authority of Executive Committees and Managing Director.
15. To consider and approve of hiring for producing when it is beyond the Executive Commit
			 tee and Managing Director
16. To consider and approve repairment, sell, destroy, elimination as deteriorate when it is
			 beyond the Executive Committee and Managing Director
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17. 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
18. 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.
19. To consider and approve of establishing new subsidiaries or investing in subsidiaries.
20. To consider and approve of establishing new affiliate companies or investing in affiliate
			 companies.
21. 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 and approve of credit and credit of customers when it is beyond the Executive
			 Committee and Managing Director
24. 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 Mother 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
Executive means Directors and/or Executive as appointed from Board of Director and/or executives of Capital Engineering Network Public Company Limited of company or Executive of subsidiaries as appointed from Board of Directors by acting on joint venture and management of operating business and authorized Board of Directors follows objectives, conditions and regulations of
company. In addition, their duties is to operate the business and assigned from Board of Directors
in order to meet the mission, objectives and company’s Memoradum of Association
In year 2015, resolution from Board of Directors No.3-2015 held on May 14, 2015 and resolution resolve to appointed 4 Executive Directors of 1 year term as follows
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Name of Executives
1 Dr. Darmp
Sukontasap
2. Mr. Monthon
3. Mr. Pipit
4. Mr. Wutichai

Chatuwallopkul
Jaovishida
Leenabanchong

5. Dr. Chenin

Chen

Position
Executive Chairman
(appointed as August 13, 2015)
Executive Director
Executive Director
Executive Chairman
(Resigned on August 13, 2015)
Executive Director
(Resigned on December 25, 2015)

Roles and responsibilities of Executive Boards
and responsibilities
1.Roles
To operate
and manageoftheExecutive
businessBoards
in line with the company’s objectives, articles of
1.
To
operate
and
manage
the
business
in line withandtheresolutions
company’sof objectives,
of
		 Association, policies, regulations, rules, directives
the Board ofarticles
Directors
Association,
policies,
regulations,meetings
rules, directives
and resolutions of the Board of
		 and/or
resolutions
of shareholders’
in all respects.
Directors and/or resolutions of shareholders’ meetings in all respects.
2. To consider and determine policy, direction and strategy for the Company’s business
2. To consider and determine policy, direction and strategy for the Company’s business
		 Operations, financial plans, budget, and manpower resources management, investment
Operations, financial plans, budget, and manpower resources management,
		 in information
of business
public
relations,public
control and
investment intechnology,
informationexpansion
technology,
expansionoperations,
of business
operations,
		 supervision
all appointed
workingforcommittees
to achieve
targets. to achieve the
relations, for
control
and supervision
all appointed
workingthe
committees
3. Totargets.
consider annual budgetary appropriations as proposed by the management before
		 3. presenting
themannual
for consideration
approval byastheproposed
Board of Directors.
This also includes
To consider
budgetary and
appropriations
by the management
before
		 consideration
and approval
for changes
additional
appropriations
presenting them
for consideration
andand
approval
by theannual
Boardbudgetary
of Directors.
This also
		 at the
time when
there is noand
Board
of Directors’
meeting,
thereafter
presentation
to the
includes
consideration
approval
for changes
andand
additional
annual
budgetary
appropriations
the time when there is no Board of Directors’ meeting, and thereafter
		 next
meeting of theat Board.
to investment
the next meeting
of the Board.
4. Topresentation
approve major
transactions
as defined in the annual expenditure budget as
To approve
investment
transactions
as defined
in the
annual expenditure
budget
		 4. assigned
by themajor
Board
of Directors,
or as earlier
approved
in principle
by the Board.
assigned
byintheapproving
Board ofcapital
Directors,
or as earlier
approved
in principle
by the Board.
5. Toas
have
authority
expenditure
although
buying
the fixed assets,
office
5.
To
have
authority
in
approving
capital
expenditure
although
buying
the
fixed
assets,
		 stationery, renovation and maintenance, dispense/ to sell fixed assets, to rent/hire purchase
office stationery, renovation and maintenance, dispense/ to sell fixed assets, to rent/hire
		 of assets which exceed budget estimation within the limit of each transaction not exceeds
purchase of assets which exceed budget estimation within the limit of each transaction
		 the budget which has been approved by Board of Directors.
not exceeds the budget which has been approved by Board of Directors.
6.6. ToToprovide
advice in business expansion in principle, and in joint ventures with any other
provide advice in business expansion in principle, and in joint ventures with any
		 parties
to approval
from thefrom
Board
Directors
at the next
meeting.
other subject
parties subject
to approval
theofBoard
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.
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9. To have authority to consider and approve hiring service which related to the normal com
		 pany 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.
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
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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
• Audit Committee
Audit Committee means Company Directors which authorized from Board of Directors/
Committeetomeans
Directorsof which
authorized
Board of Directors/
Meeting ofAudit
Shareholders
checkCompany
the performance
assignment
to be from
in accordance
with rules,
Meeting
of Shareholders
to check
the performance of assignment to be in accordance with rules,
any
regulation
of good corporate
governance.
any regulation
of good
Resolution
from corporate
Board of governance.
Directors meeting No.1-2015 held on February 24, 2015 has
from Board
on February 24, 2015 has appointed
appointedResolution
Audit Committee
as oftheDirectors
term of meeting
positionNo.1-2015
of 3 years held
as follows:
Audit Committee as the term of position of 3 years as follows:
Name of Audit Committee
1. Mr. Worawit
Siriwattanawimon

2. Mr. Vichian

Chairman of Audit
Committee

Sophanpanitchakul

Position
Independent Director
Specialize in accounting and
Finance

Audit Committee

Independent Director
Specialize in accounting and
Finance

3. Associate Professor Dr. Pison Udomworarath

Audit Committee
(Appointed as
August 11, 2015)

Independent Director
Specialize in Engineering

4. Mr. Pinit

Naksukhum

Independent Director
Specialize in law

5. Mr. Khomwuti

Pornnaradol

Audit Committee
(Appointed as
July 6, 2015)
Secretary of Audit
Committee

Roles
Roles and
and responsibilities
responsibilities ofof Audit
Audit committee
committee
1. ToToensure
ensurethat
thatthe
thecompany’s
company’sfinancial
financialstatement
statementisisaccurate,
accurate,adequate
adequateand
anddependable.
2. Todependable.
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 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.
5. 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
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6. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, Audit Committee’s reports
		 which must be signed by the Audit Committee’s chairman and consist of at least the following
		 information:
		 (a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
		 (b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
		 (c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s
			 regulations, or the laws relating to the Company’s business,
		 (d) an opinion on the suitability of an auditor,
		 (e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
		 (f) the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such meetings by
			 each committee member,
		 (g) an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance
			 of duties in accordance with the charter, and
		 (h) other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known
			 to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and respon			 sibilities assigned by the Board of Directors;
7. To perform any other matters as assigned by the company’s Board of Directors with the
		 Audit Committee’s agreement.
• Audit Committee means Assigned Company Directors from Board of Directors consider
formats and rules of compensation of Board of Directors, Directors and Senior Executives.
In year 2015, resolution from Board of Directors No.3-2015 held on May 14, 2015 has resolved
In year 2015, resolution from Board of Directors No.3-2015 held on May 14, 2015 has
to appoint remuneration committee (whole committee has 3 independent directors) with of position
resolved to appoint remuneration committee (whole committee has 3 independent directors) with of
of 1 year
position of 1 year
Name of Remuneration Committees
Position
1. Mr. Worawit
Siriwattanawimon
Chairman of Remuneration Independent
Committee
Director
2. Mr. Vichian
Sophanpanitchakul
Remuneration Committee Independent
Director
3. Associate Professor Dr. Pison Udomworarath Remuneration Committee Independent
(Appointed as
Director
August 13, 2015)
4. Mr. Pinit
Naksukhum
Remuneration Committee Independent
(Resigned on July 6, 2015)
Director
5. Mr. Thanaphan
Sapsakorn
Secretary of Remuneration
Committee
Roles and responsibilities of Remuneration Committee
1. To review current criteria
2. To consider remuneration packages of 215
other company in the same industry.

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
Managing Director
Managing Director means Company Directors/Executives which holds the position of head of
Executive of company.
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.
The internal regulations of the Board of Directors.
In year 2015, has resolved approve to appoint Dr. Darmp Sukontasap to holds position act for
Managing Director held on December 25, 2015
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,
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		 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.
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
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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 2015
Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, 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
Name of Committee

2015
Total Number of
attendees
Name
of Committee
2015 1
Annual
General
Meeting of
Total Number of
Shareholders
Extraordinary meeting of shareholders attendeesBoardBoard
of Director
5 5
of Director
AuditAudit
Committee
5 5
Committee
Executive
Director
12 12
Executive
Director
Remuneration
Committee
1 1
Remuneration
Committee

3. Mr.3.Vichian
Mr. Vichian
4. Mr. Pinit
4. Mr. Pinit
5. Dr.chenin
5. Dr.chenin
6. Mr.6.Monthon
Mr. Monthon
7. Mr. Pipi
7. Mr. Pipi
8. Dr. Pison
8. Dr. Pison
9. Mr.Jessada
9. Mr.Jessada
10. Dr.10.
Darmp
Dr. Darmp

Leenabanchong
Leenabanchong
Siriwattanawimon
Siriwattanawimon

1/1 1/1
1/1 1/1

Sophanpanitchakul
Sophanpanitchakul 1/1 1/1
1/1 1/1
Naksukhum
Naksukhum
1/1 1/1
Chen Chen

-

Chatuwallopkul
Chatuwallopkul
Jaovishida
Jaovishida

1/1 1/1
1/1 1/1

-

Udomworarat
Udomworarat
Sornsuek
Sornsuek

1/1 1/1
0/11/ 0/11/

-

Sukontasap
Sukontasap

-

-

1/ Resigned
on August
13, 2015
1/ Resigned
on August
13, 2015
2/ Resigned
on
July
6,
2015
2/ Resigned on July 6, 2015
3/ due3/todue
business
engagement
to business
engagement
4/ Appointed
on
August
13, 2015.
4/ Appointed on August
13, 2015.
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-

-

Committee Meeting

Meeting
Executive
Committee
Meeting
Executive

meeting
Audit Committee
Audit Meeting
Committee

Shareholders
Board
of Directors
Board meeting
of Directors

Shareholders
Extraordinary
Meeting of
Extraordinary
Shareholders
Meeting of

Annual General
Meeting
of
Annual
General
Shareholders
Meeting of
1. Mr.1.Wutichai
Mr. Wutichai
2. Mr.2.Worawit
Mr. Worawit

Committee
Meeting
Remuneration
Committee
Meeting
Remuneration

Attendance
of theofmeeting
/ total/ attends
(Time)(Time)
Attendance
the meeting
total attends

5/5 5/5 8/11 1/ 8/11 1/ 5/5 5/5 5/5 5/5 1/1 1/1
5/5 5/5 5/5 5/5 1/1 1/1
2/5 2/ 2/5 2/ 2/5 2/ 2/5 2/ 1/1 1/1
5/5 5/5
5/5 5/5

-

4/5 4/5 5/5 5/5 1/5 4/

1/5 1/5 1/11 4/ 1/11 4/ -

-

10/113/10/113/ -

3/
3/
- 10/11 10/11
3/
- 9/11 9/113/
1/5 4/ 4/

-

3/11 3/11 4/ -

-

1/ Resigned on August 13, 2015
2/ Resigned on July 6, 2015
3/ due to business engagement
4/ Appointed on August 13, 2015.
Remuneration of Directors and Executives
The amount of financial remuneration in fiscal year 2015
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. 1/2015 held on February 25, 2015 by
passed the consideration from Board of Directors No.3/2015 dated February 25, 2015 and approved
by 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on April 30, 2015 as totaling amount of Baht
3,200,000 which increased when compared to year 2014 (as amounting of Baht 2,300,000) 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) Chairman
			 • Fee for attended the meeting as Baht 25,000. By this, chairman whom normally
				 receive monthly payment. The case has joined the board of directors will not receive
				allowances.
		 (2) Board of Directors (every time attends)
			 • Fee for attended the meeting as Baht 12,500. By this, as for Directors whom status as
				 company’s employee will be paid Baht 5,000 each time attended the meeting.
		 (3) Audit Committee (every time attends)
			 • Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 20,000
			 • Fee for Audit Committee as Baht 12,500
		 (4) Remuneration Committee (every time attends)
			 • Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 20,000
			 • Fee for Remuneration Committee as Baht 12,500
By this, in year 2015 the company had paid total of remuneration fees in the totaling amount
of Baht 890,000.- as detail follows
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1 Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chaiman
- Executive Chaimen 1/
- Remuneration committee
2. Mr.Worawit Siriwatwimon
- Director
- Independent Director
- Chaiman of Audit Committee
- Chaiman of Renumeration
Committee
3. Mr.Wichain Suphanpanitkul
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Renumeration Committee
4. Mr.Pinit Naksukhum 2/
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Renumeration Committee
5. Dr.Chenin Chen 3/
- Director
- Executive Director
- Managing Director
6. Mr.Monthon Chatuwallopkul
- Director
- Executive Director

300,000.-

TOTAL

Remuneration
Committee

Audit Committee

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)

-

12,500.-

312,500.-

62,500.- 100,000.-

20,000.-

182,500.-

62,500.-

62,500.-

12,500.-

137,500.-

25,000.-

25,000.-

-

50,000.-

25,000.-

-

-

25,000.-

62,500.-

-

-

62,500.-
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TOTAL

Remuneration
Committee

Audit Committee

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)

7. Mr.Pipit Jaovisidha
20,000.20,000.- Director
- Executive Director
8. Dr.Pison Udomworarat
62,500.- 12,500.75,000.- Director
- Independent Director 4/
- Audit Committe 4/
- Renumeration Committee 4/
9. Mr.Jessada Sornsuek 5/
12,500.12,500.- Director
10. Dr.Dramp Sukontasap 6/
12,500.12,500.- Director
- Executive Chaiman
- Act for Managing Director
Grand Total
645,000.- 200,000.45,000.890,000.1/ Resigned as Chief Executive Officer on August 13, 2015.
2/ Resigned from the Board of Directors, Audit Committee. And Compensation Committee
		 on 6 July 2015.
3/ Resigned from the Board of Directors. Executive Director And the President on December
		 25, 2015
4/ Appointed as an independent director. Audit Committee And Remuneration Committee on
		 13 August 2015
5/ Resigned from the Board of Directors on November 2, 2015
6/ Appointed as a Director. On August 13, 2015 President and acting President on December
		 26, 2015.
b) The remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4 ranking
as follows:
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Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

2015
Amount
Amount
(people) (Million Baht)
5

6.22

2014
Amount
Amount
(people) (Million Baht)
6

7.93

1. Other Remuneration
		 The company has no policies on paying other remuneration apart from remuneration for
Directors or employees, no given securities, debenture or other securities to Executives
		 (1) Other Remuneration of Director
			 -None		 (2) Other Remuneration of Executive
		 Directors and Top four Executives (level below Manager) and Executives in the level equivalent top four executives in totaling of 5 people received compensation in form of contributions to
the fund.
The company was set up by fund managers who are members of the Fund will be paid monthly at a rate of 5 per cent of wages by need to accumulate funds in the same ratio If any member of
the month is not accumulation fund. Employers are not required to pay contributions to the members
in that month when a member ceases to be a member contributions as well as the average net benefit under the terms of the Fund.
Total Number of Employees
Details
Amount of employees
- ministration
- Production
รวม

ปี 2015 ปี 2014 ปี 2013
50
80
130

55
78
133

The number of employees changed significantly in the past 3 years
- NoneShepherded significant labor dispute in the past 3 years
- None-
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58
78
136

Total Compensation of all employees
In year 2015, company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary, incentives, bonus and other compensations in totaling of 52.36 Million Baht
Wages and Salaries
Monthly paid compensation to employees due to practice of employees for company which
may consider from position holds, duties and responsibilities to organization
Bonus
Special compensation to employees by considering from turnover each year by not requiring
fixed rate.
Funds contribution
The company has funds contribution for benefit to employees and support on saving includes
motivate employees to perform with company for long term. Employee who is a member of Provident
Fund, contribution will be pay monthly in the rate of 5% or salary also member must accumulate
money into Provident Funds with the same rate. When ends of member then will receive whole amount
of money including benefit of Provident Funds
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Management Structure
Management
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Board of Directors

1. Mr. Wutichai Leenabanchong
Chairman of the Board
Chairman of Executive Director
2. Mr. Worawit Siriwatwimol
Director
Independent Director
Chairman of Audit Committee
Chairman of Remuneration Committee
3. Mr. Wichian Sopanpanichkul
Director
Independent Director
Audit Committee
Remuneration Committee

4. Associate Professor Pison Udomworarat
Director
Independent Director
Audit Committee
Remuneration Committee
5. Mr. Monthon Chatuwallopkul
Director
Executive Director
6. Mr. Pipit Jaovisidha
Director
Executive Director
Corporate Secretary
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Appointed Date:
August 26, 2008

1. Mr. Wutichai Leenabanchong
Position:
• Chairman
• Executive Chairman
• Authorized Director

Name-Surname / Position

51

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD) :
• Directors Accreditation Program
(DAP)
• No. 78/2009
• Financial Statements for Directors
(FSD)
• No. 4/2009

• Master of Business Law (Faculty
of Law) Chulalongkorn University
• Master of Business (Faculty of
Commerce and Accountancy)
• Bachelor of Engineering Program
in Mechanical Engineering
Chiangmai University

Educational Qualification
400 shares
or
0.0001%

Proportion
of holding
company’s
shares
Period

Position

Experiences
Company

Evergreen Biomass Co., Ltd
Evergreen Biomass Co., Ltd
WJC Enterprise Co., Ltd
Oscar Save
The WorldCo., Ltd
Paradise Green Energy Co., Ltd
TRC Clean Energy Co., Ltd
UWC SOLAR Co., Ltd

Year 2012-Present Chairman
Year 2012-Present Chairman
Year 2013-Present Chairman
Year 2015-Present Chairman
Year 2015-Present Chairman
Year 2015-Present Chairman
Year 2015-Present Chairman

Cousin with Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 2
Mr.Theerachai places
Leenabanchong Year 2008-Present Chairman
Rayong Wire PCL.
Year 2008-Present Remuneration
Committee
Year 2008-Present Vice Chairman
Ua Withya PCL
Executive Chairman
Holds position in related companies in totaling of 8 places
Year 2008-Present Managing Director Enesol Co., Ltd
Chairman
Year 2010-Present Chairman
Pipe Line Engineering
Managing Director Co., Ltd

Family
relationship
among
Executives

Personal Information of the Company’s Board of Directors
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Appointed Date:
February 26, 2013

3. Mr. Wichain Suphanpanitkul
Position :
• Director
• Independent Director
• Audit Committee
• Remuneration Committee

Appointed Date:
April 22, 2009

2. Mr. Worawit Siriwatwimon
Position :
• Director
• Independent Director
• Chairman of Audit Committee
• Chairman of Remuneration
Committee

Name-Surname / Position

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD) :
• Directors Accreditation Program
(DAP)
• No. 20/2014

• Master Degree of Business
Administration
(Marketing, Finance)
Sriphathum University
• Bachelor (Faculty of Journalism
and communication) Thammasat
University

Educational Qualification

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD) :
• Directors Accreditation Program
(DAP)
• No.104/2004

Ramkhamhaeng University
• Bachelor Degree of Law
Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Accounting
Thammasat University

53 • Master of Business Administration

54

Age
(Year)

-None-

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Holds position in registered company -NoneHolds position in related company -NoneHolds position in non-registered company in totaling of 5 places
Year 2011-Present Village Committee
The Paris Ratchavipa
(Baan Krang Muang)
Year 2007 -Present Consultant
Lachule Cosmestics
Co., Ltd.
Year 1997-Present Consultant
SPA Internation Food
Group Co., Ltd.
Year 1992 -Present Owner and Head officer Charoen sook Account
and Law Company
Officer
Year 1992 -Present Consultant
Arsabangkok Co., Ltd.

Holds position in registered company -NoneHolds position in related company -NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2007-Present Chairman
VSSN Co., Ltd.

Period

Experiences
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Appointed Date:
March 1, 2010

5. Mr. Monthon Chatuwallopkul
Position:
• Director
• Executive Director
• Authorized Director

Appointed Date:
August 14, 2015

4. Dr. Darmp Sukontasap
Position:
• Director
• Chief Executive Officer
• Authorized Director

Name-Surname / Position

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD)
• Directors Accreditation Program
(DAP)
• No.82/2012

Thammasat University
• Bachelor Degree (Accounts)
Ramkhamhaeng University

• Ph.D. (International Law), Fletcher
School, Tufts University
• Master of Arts in Law and
Diplomacy, Fletcher School,
Tufts University
• Bachelor of Political Science
Chulalongkorn University

Educational Qualification

47 • Master Degree (Accounts)

58

Age
(Year)

-None-

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Director
Executive Director

Ua Withya PCL.

Director

TRC Clean Energy
Co., Ltd
Holds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2014-Present Chairman
Visa Capital Venture
Co., Ltd
Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 2
places
Year 2010 – Present Director
Rayong Wire Industries
Year 2009 – Present Executive Director
PCL
Year 2010 – Present Director, Executive
Ua Withya PCL.
Year 2014- Present Director,
Deputy Managing
Director
Nomination and
Remuneration
Committee

Year 2015

Holds position in related company in totaling of 1 place

Year 2015

Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 2
places
Year 2015
Executive Chairman
VSSN Co., Ltd.

Period

Experiences
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Appointed Date:
April 20, 2012

6. Mr. Pipit Jaovisidha
Position :
• Director
• Executive Director
• Corporate Secretary
• Authorized Director

Name-Surname / Position

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD)
• Directors Accreditation Program
• No.79/2009
• No. 82/2012Secretary Program
• No. 53/2013

American Intercontinental
University, Georgia USA.
• Bachelor of Science David
Lipscomb University, Tennessee
USA.

Educational Qualification

or
0.0001%

Proportion
of holding
company’s
shares

41 • Master of Business Administration 450 shares

Age
(Year)

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Year 2006 - Present Editor

Year 2006 – Present Managing Director

Agriculture Prospect
Co., Ltd.
AP Research Publishing Co., Ltd.

Holds position in related company –noneHolds position in non-registered company in totaling of 2 places

Pipe Line Engineering
Co., Ltd
Year 2012 – Present Director
Evergreen Biomass
Co., Ltd
Year 2013 – Present Director
WJC Enterprise Co., Ltd
Year 2013 – Present Director
Oscar Save The World
Co., Ltd
Year 2015 – Present Director
Paradise Green Energy
Co., Ltd
Year 2015 – Present Director
TRC Clean Energy Co.,Ltd
Year 2015 – Present Director
UWC SOLAR Co., Ltd
Holds position in company’s group in totaling of 2 places
Year 2011 –Present Director
Capital Engineering
Year 2010 – Present Executive
Network PCL
Year 2008 – Present Director
UA WITHYA PCL
Executive
Year 2009 – Year 2012

Year 2010 – Present Director

Holds position in related company in totaling of 8 places
Year 2010 – Present Director
Enesol Co., Ltd

Period

Experiences
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Appointed Date :
August 1, 2013

9. Mr. Udom Tungdechteerachai
Position :
• Senior Manager (Sale Department)

Appointed Date :
August 1, 2013

8. Mr. Kriengkrai Treyapong
Position :
• Senior Manager (Factory)

Appointed Date :
August 13, 2015

7. Dr. Pison Udomworarath
Position :
• Director
• Independent Director
• Audit Committee
• Remuneration Committee

Name-Surname / Position

Economic and Business
Administration)
Kasetsart University

48 • Bachelor Degree (Faculty of

Technology)
King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD)
• Directors Accreditation Program
• No. 107/2014

• Doctoral Degree (Civil
Engineering) Tokyo Institute of
Technology Tokyo, Japan
• Master Degree (Structural
Engineering)
Asian Institute of Technology
• Bachelor of Civil Engineering
Sirindhorn International Institute of
Technology, Thammasat University

Educational Qualification

51 • Bachelor (Materials Handing

41

Age
(Year)

-None

-None-

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Holds position in registered company in totaling of 1 place
Year 2011 – 2013 Senior Manager
Rayong Wire Industries
(Development of
PCL.
production and
marketing)
Holds position in related company – NoneHolds position in non-registered company – None-

Holds position in registered company in totaling of 1 place
Year 1997-2013
Manager (Production) Rayong Wire Industries
Public Company
Limited
Holds position in related company – NoneHolds position in non-registered company – None-

Holds position in registered company – NoneHolds position in related company – NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2011-Present Associate Professor
King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok

Period

Experiences

Name-Surname / Position

38

Age
(Year)

• Bachelor Degree (Accounting)
Sriphathum University

Educational Qualification
-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Experiences
Company

Holds position in non-registered company – None-

Holds position in registered company in totaling of 1 place
Year 2011 – 2013 Manager (Accounting) Rayong
Wire Industries PCL
Holds position in related company – None-

Period

Remark :
1. Board of Directors No .1-7, Executives No. 8-10 and Corporate Secretary No. 6
		
2. Authorized Director No. 1 , 4 and 5-6
		
3. Proportion of holding shares not includes Spouse and children because spouse and children not holding shares
		
4. Board of Directors and Executives in totaling of 7 people
			
- No legal dispute-		
		
5. Board of Directors and Executives in totaling of 7 people
			
-No history of criminal offense against property by fraud		
6. Board of Directors and Executives in totaling of 7 people
			
-No references materials that cause conflict of interest with company in the past of year 2014 -

Appointed Date :
August 1, 2013

10. Miss Nongnuch Khamchaithep
• Senior Manager (Accounting and
Finance)
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Production of Company
Product

Picture of Product

Prestressed Concrete Wire
(PC-Wire)

Prestressed Concrete Strand
(PC-Strand)

Wire Mesh
(WM)
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Product

Picture of Product

Gas Metal Arc Welding Wire

Hard Drawn Wire

Ordinary Low Carbon
Steel Wire (OLC)
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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. Most of our customers are manufacturer in
concrete piles, electricity poles, hollow-core slaps, concrete slaps, railway sleepers.etc.
1. Income Structure of company during 2012 - 2014 classify by type of products
Type of income
Income
- Pre-stressed concrete wire
- Pre-stressed strand concrete wire
- Wire mesh
- Low carbon steel wire
- Welding wire
- Spring wire
Total
Other income
Grand Total

2013
Million baht %

2014
Million baht
%

2015
Million baht

%

779.97

79.92

610.32

71.46

442.36

69.20

173.79
0.65
5.2
4.84
1.74
966.19
9.69
975.88

17.8
0.07
0.53
0.5
0.18
99
1
100

229.33
3.56
0.43
0.81
844.45
9.64
854.09

26.85
0.42
0.05
0.09
98.87
1.13
100

181.17
0.33
4.21
0.22

28.34
0.05
0.66
0.03

628.29
10.95
639.24

98.28
1.71
100
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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 2015 of 48,000 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 furnitures.
4. Hard drawn wire or HDW with diameter 2.0- 7.0 millimeters. The product is used inmattress
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
• 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 are price while automotive customers are interested in
quality.
		 2. Retain existing customers with annual sales from existing customers is not less than 70%.
		 3. Focus in after sales service such as technical service and other service to improved and
serve customers satisfaction.
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		 4. The company is granted a certification of standard entitled ISO 9001:2008 certified by the
SGS (Thailand) Co., Ltd and ISO 14001: 2004 for environmental. Moreover, the products of the company is certified by Ministry Industry’s as TIS standard
		 5. The total sales of company customers, 70 % are in Thailand, relationship with customers
all over the country is important.
		 6. New products are launch for more proportion to reduce risk from operation, the company
also expand the market by no additional cost or resources.
		 7. The company is focusing on human resource development to strengthen the operation
manage by using modern management tools with efficiency and effectiveness for productivity and
quality.
		 • Types of customers, target customers
The company has distributed all products to local market and export market clarify as follows:
Pre-stressed concrete wire (PC-Wire) and Pre-stressed concrete strand (PC-Strand) as group
of customers consists of
1. Private Sector which equivalent to 96 percent of Pre-stressed concrete sold as consists of
		 • Concrete products factory such as Pipe casting factory, electricity post, slabs, girder and
			 finished walls.
		 • Contractor and bidding with government sectors such as building contractor, freeway
			 construction and electric cables.
2. Government sector and State Enterprise such as Provincial Electricity Authority, Metropolitan
Electricity Authority, rebuilding a bridge as equivalent to 4 percent of total sale of Pre-stressed
Concrete
Gas Metal Arc Welding Wire of GMAW as group of customers consists of
1. Distributor of welding wire industrial which equivalent to 91 percent
2. Direct sale to welding wire industrial which equivalent to 9 percent
Spring wire 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
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Cold Drawn Steel Wire as group of customers consists of
1. Concrete Distributor such as finished pipe group, manufacturer of electric pole or pile
2. Construction Group
3. Finished wall Group
4. Route Construction Group
5. Government Sector
6. Dealer or construction material store
Sheet steel welded wire mesh for concrete reinforcement as group of customers consists of
1. Concrete Distributor such as finished pipe, plank
2. Construction Group and auction of government sector
3. Finished wall Group such as Pruksa Village project
4. Route Construction Group
5. Government Sector such as Department of Highways, building and restoration a Bridge,
		 Public Works Department, Royal Irrigation Department, National Housing Authority.
6. Dealer or construction material store
By this, the 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.
• Pricing Policy
Rayong Wire Industrial Public Company Limited (RWI) 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.
• Industry and Competition Status
		 Industrial Structure of Rayong Wire Industrial Public Company Limited (RWI)
		
PC - WIRE 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
chaos, political instability of Thailand in the past affect year 2015 in poor direction. In addition there
are slowdowns in construction sector, especially the price of products are going down, due to raw
material price and more competition in the market.
		
Factors impacting the business operation
		
• New operator entering into market
		 Due to this business need a lot of money to invest, complicated in production process most
important this product concerned with safety. Products have to certified by MOI (Ministry of Industry)
as TIS standard or new comers are difficulty to entry.
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• 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.
• Bargaining power of buyers
		 Instability in political resulting impact in construction industry in year 2015 investment in
construction industry has decline, less demand for steel wire by tones have high bargaining power
, any how customers focusing on quality more than price.
• Product substitution
		 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 Competitor
		 For this industry, these are about 13 manufacturers in Thailand and 7 of them are big
manufacturers.
Gas Metal Arc Welding Wire (GMAW)
There are many categories of welding wire such as solid wire to wild mild steel (low carbon
steel). In the past, they use stick welding wire, however there are very slow in application more
required continuous welding and large quantities by using Gas Metal Arc Welding Wire.
Factors impacting the business operation
• New operators entering into market
		 Due to this business need a lot of money to invest, complicated in production process and
most important this product concerned with safety and cost of manufacturing, so new comers do not
want to invest.
• Bargaining power of suppliers
		 As source of raw material for producing welding wire which used to weld mild Steel
by Gas Metal Arc Welding Wire, these distributors from local and foreign thus it makes easier on
negotiation of buying raw materials.
• Bargaining power of buyers
		 The price of imported welding wires are cheap but unstable quantity therefore these interested
users with the middle quality of products have a power to negotiate.
• Product substitution
		 There are many categories of welding wire as each category need to be appropriated for
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their products. The company’s products is suitable for tensile steel and continuous weld no need to
have skill labor, quality and cost of welding is cheaper than other welding wire, so customer still use
this product.
• Current business competitor
		 In year 2015, these are 5 manufacturers in Thailand with market share about 40 % others
60 % was imported from Korea and China.
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 invested in machinery, modern technology in
production process and most important this product concerned with safety and accuracy desired
such as automotive, electronic parts, customer do not interest in new operators which have no skill
or experience in manufacturing.
• 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 product from overseas. Users are inconvenience to store more raw
materials, late deliver or problem on products waiting to be compensate, included fluctuation of
currency, they prefer to use local suppliers more than imported.
• Product Substitution
The standard on buying HDW product has been set in production process of customers such as
in automotive industrial, HDW for producing spring wire will set specification on wire, grade of materials,
source of materials so it is specifically made, then no other wire cannot be used in replacement.
• Current business competitor
		 These are 7 manufacturers in Thailand with 60 % market share and 40 % imported
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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 distributed 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.
• Bargaining power of buyers
		 The construction has been slowed by political instability in year 2015 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.
• Product Substitution
		 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 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 business competitor
		 These are so many manufacturers in Thailand.
4. Product Procurement
• Production and production volume
		 The factory of the company is at No. 5, I-5 Road, Tambon Mabtapud, Amphur Muang, Rayong.
In 2015, the production capacity is 48,000 tons per year. In 2015, the company utilized 56 percent
of total capacity.
		 In 2016, the company has expanded its production capacity to 72,000 tons per year for new
project from government sector and for export market.
• Raw materials and types of raw materials
		 Main raw material used in the production is wire rods which can be classified into 4 types
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		 (1) High Carbon Wire Rods, 8, 9, 11 and 13 millimeters in diameter, are raw material used
			 for production of PC-wires and PC-strands.
		 (2) Medium Carbon Wire Rods 5.5 millimeters or over in diameter are raw material used for
production of spring wire.
		 (3) Low carbon wire rods, 5.5 millimeters in diameter, are used for production of welding
			 wires and galvanized wires.
		 (4) Low carbon wire rods, 5.5, 7, 9 millimeters in diameter wire for producing casing pile
			 and Welded wire mesh weaving.
There are no alternative materials for the above raw materials because wire rod production
technology is not changing rapidly.
In year 2015, 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. Year 2016, company plan to increase proportion of
local manufacturers for securing sources.
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Risk Factors
The major risk factors which might affect operating results of the company and its subsidiaries, and risk of prevention guideline can be summarized as follow:
1. Risk of Cost arise from policy of anti-dumping steel product from foreign countries
The company manufacturers of high tension wire rod, welding wire and other wire which main
material for producing is wire rod which obtains within country and oversea. The company has
procured raw material from 5 vendors within country and oversea such as China, Japan, India and
Europe. In addition, the company has aware of such risk factors by follow price change of raw
material closely to assess the situation, trend of price and requirement quantity to be taken into
consideration for purchase ordering and management in inventory of raw material as appropriate.
By this, in accordance with timing on product sale, better cost management and enough raw materials
for production plans in each quarter.
2. Fluctuation of Exchange Rate
The company purchases raw material (wire rod) from abroad in US dollars accounted for
about 99 percent of total purchased therefore fluctuation of exchange rate directly affected on
production cost and procession. Furthermore, most of products are sold locally therefore the exchange
rate directly affected.
Therefore, in order to prevent the above mentioned risk, mostly company has made an
agreement with exchange rate immediately as trusted received date between company and bank
which covered the purchasing of raw materials from aboard in order to reduce the fluctuation of
exchange rate risk from the date of declining in raw material.
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Related
RelatedTransaction
Transaction
Disclosureofofinformation
informationononrelated
relatedtransaction
transaction
1. 1.Disclosure
Related company

Relationship

Type of
transaction

Pipe Line
Engineering
Company
Limited(PLE)

Subsidiary under - Office Rental
Capital
- Accrued income
Engineering
Network Public
Company Limited
(CEN)

WJC Enterprise
Co., Ltd. (WJC)

Subsidiary under - Income from the
Capital
use of the credit
Engineering
limit.
Network Public
- Accrued income
Company Limited
(CEN)

Capital Engineering Mother company - Internal Audit
Network Public
holds 74.26
Fees
Company Limited
percent and has
(CEN)
same Directors.
- Accrued
expense
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Amount
(Million Necessity and reasonableness
Baht)
0.08 The company gives
subsidiaries sublease from
company in order
for office space. The reason
for subsidiary sublease office
space because lease must be
lease as a whole floor which is
excessive space requirement
for company and was
canceled in July 2015, so nun
accrued income.
0.08 The company gives
subsidiaries use of the credit
limit and charge a rate similar
0.006
to loans from financial
institutions is 2% per year.

0.06

0.16

Efficient and Effective in
business operation for good
corporate governance in the
company.

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.
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
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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Report on Responsibilities of the Board of Directors on Financial Reporting
Financial Statement of Rayong Wire Industrial Public Company Limited was made under
policies of Board of Directors which in accordance with basic accounting principles and recorded
adequately together with using judgment for estimating Financial Statement to reflect the reality in
company operation.
The Board of Directors has realized an importance of quality of Financial Statement by review
on Financial Statement and disclosed importance information in Notes To Financial Statement together with explanation and analysis to beneficial of shareholders and investors.
In this regard, the Audit Committee which consists of Independent Director of responsible
for the quality of financial statements. The Audit Committee has examined financial data, internal
control and audit systems to ensure suitability and efficiency to ensure recording of accounts to be
accurate, complete and adequate includes to prevent corruption or unusual by comments of this
investigation appeared in report of Audit Committee which disclosed in this year annual report.
From Management Structure and Internal Control System and reviews from Certified Public
Accountant, it is reasonable confident to believe that the Financial Statement of the company as of
December 31, 2015 shows operating results, cash flow with reasonable accuracy accounting to
basic accounting principles.

( Mr.Wutichai Leenabanchong )
Chairman
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Remuneration fee of Auditor
1. Audit Fee
The company and subsidiaries as paid to auditor as following details.
- Company auditors, in the past fiscal year have paid amounting of 1,557,360 Baht.
- Audit Account, person or any related business to auditor in the past fiscal year as paid
		 amounting of 0 Baht
2. Non-audit fee
The company and subsidiaries has not paid remuneration of other services
- The company has paid amounting of 0 Baht to auditor of company and 0 Baht in any arising
		 from agreement as not complete services in the past fiscal year
- Office of Auditor affiliation of person or undertaking concerned with external auditor and
		 audit office in the past account period of 0 Baht and need to pay for future due to agreement
		 for unfinished work in past account period of 0 Baht 228
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Explanation and Examination of Financial Status and Business Operation
Summary economy and steel industry overview in 2015
Explanation and Examination of Financial Status and Business Operation
1. Analysis of Operating Results
Performance Overview
Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI) business is the manufacture and
distribution of steel wire products for use as raw material in the manufacture of the construction. The
company’s products consist of steel wires for pre-stressed concrete wire (“PC-Wire”) and steel wires
strand for pre-stressed concrete (“PC-Strand”). The company’s customers include government
agencies and the private sector within the country.
Considering the overall performance during the year 2015, the company has found that the
2015 revenue from product sales is equal to 628.29 million baht 216.16 down compared with 2014,
which has income 844.45 million baht, decreasing 25.60 percent and net loss of 18.73 million baht.
Falling 101.56 million baht, or 122.61 percent decrease. Compared with 2014, Which had a net
profit of 82.83 billion baht.
At the end of the 2015, financial position, the company has total assets of 955.02 billion baht,
Total liabilities 29.56 million baht, Share holder 943.55 million baht.
Liquidity at the end of the year 2015, the company has a liquidity ratio and liquidity rapid rotation equals 29.20 times and 21.18 times respectively. On the capital structure, company has a
ratio of debt to equity decreased from 0.29 in 2014, and the remaining 0.03 in 2015.
Revenue
The company had total revenue 639.24 million baht , decrease from 214.85 million baht in
2014, which is the total of 854.09 million baht, or 25.16 percent decrease; due to the sales price has
decreased ; even thought sales volume is nearly the same as year 2014. Revenue from the sales of
steel wire in 2015, had equal to 628.29 million baht are decreases by 216.16 million baht compared
to 2014, had equal to 844.45 million baht or 25.60 percent decline.
Other income consists of Interest income, profit (loss) from foreign exchange, revenue from
selling scrap wire from the manufacturing process and the rate payment penalty had the total and
incomes of short-term investment total other income in 2015 equal 10.95 million baht slightly in 2014
which is the other income of 9.64 million baht
Cost of goods Sold In 2015, the company has cost of goods sold 587.02 million baht decreases
from 95.02 million baht in 2014, which is the total of 682.04 million baht, or 13.93 percent decrease;
due to decreases of sales volume and raw material price.
Expenses can be divided into 2 categories:
- Selling expenses: in 2015 equal to 21.57 million baht. Decreased 2.57 million decreased
10.64 percent when compared with 2014, equal to 24.14 million baht. Which is relates on income
and reduced sales volume. The expense ratio on sales, sales for 2015 and 2014 is equal to 3.43
percent and 2.85 respectively.
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- Administrative expenses in 2015 is equal to 39.87 million baht slightly increased in 0.21 million
baht or 0.53 percent when compared with 2014, equal to 39.66 million baht.
Other profit/loss year 2015 a loss equal to 7.34 million baht, it decrease 9.40 million baht or
456.31 percent when compared with 2014, which profit is equal to 2.06 million baht.This part of the
loss from fluctuations in exchange rates.
The financial costs in 2015, equal to 2.97 million baht, decreased 3.77 million baht or 55.93
percent when compared with 2014, equal to 6.74 million baht. The main financial cost is interest
expense T/R for the import of raw materials from abroad of 2015 ; the value of raw material imports
decreased from approximately 30 percent in 2014, and the company has a financial management
to pay for T/R systems, closely supervised and efficiently. Affect to the financial cost is reduced.
Net profit (loss) in 2015 is equal to (18.10 million baht) are falling 100.68 million baht or 121.77
percent decrease when compared with 2014, equal to 82.58 billion baht due to fluctuations price of
iron ore
2. Analysis of the financial status
Overview of the statements of financed position
Description
Total assets
Total liabilities
Total shareholders’ equity

Amount (Million baht)
2015
2014
955.02 1,219.14
29.57
275.59
925.46
943.55

Increased(Decreased)
Amount(Million baht)
%
(264.12) (21.66)
(246.02) (89.27)
(18.09)
(1.92)

(1) Asset
At December 31, 2015. The company has total assets equal to 955.02 million baht; decrease
264.12 million baht or 21.66 percent when compare with 2014, equal to 1,219.14 million baht.
Caused by:
• Cash and cash equivalents in 2015 equal to 18.88 million baht; Decreased 27.31 million
		 baht when compared with the same period of 2014, which is equal to 46.19 billion baht due
		 to cash management in order to get the maximum benefits with transfer some cash deposit
		 to a fund with highest liquidity.
• Current investments in 2015 is equal to 316.83 million baht, Decreased 64.40 million baht
		 compared with the same period of 2014, which amounted to 381.23 million baht. In 2015
		 current investment decreased due to pay for short-term loans to the bank liquidity.
• Trade accounts receivable and other receivables in 2015 are equals to 144.19 million baht;
		 decreased 31.88 million baht compared with the same period of 2014, which amounted to
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•
		
		
•
		
		
•
		
		
		

176.07 million baht due to the decrease price of sales so trade accounts receivable are
decrease; even though sales volumes slightly down in 2014.
Inventory stocks in 2015 equal to 180.43 million baht; increased 183.97 million baht when
compared with the same period of 2014 which is equal to 364.40 million baht due to a good
management of raw material, factory supplies, work in process, finished goods.
Other current assets in 2015 is equal to 1.27 million baht; increase 0.85 million baht when
compared with the same period of 2014 which is equal to 0.42 million baht due to the
increase of the suspense input tax 0.26 million baht and with holding 0.59 million baht.
Non-current assets in 2015 is equal to 293.41million baht; Increased to 42.58 million baht
when compared with the same period of 2014 which is equal to 250.83 million baht because
of new machines that is in process of installation and the burden of the bank deposit
guarantee increased.

(2) Debt
At the end of 2015, the company has total liabilities 29.57 million baht decreased 246.02 million
baht when compared with the same period of 2014 which is equal to 275.59 million baht. Caused by:
Current liabilities decreased 246 .33 million baht that consist of the decrease in trade accounts
payable 69.91 million baht from the purchase of raw materials from abroad, reduction of short-term
loans from financial institutions 165.25 million baht reduction down of long-term loans from financial
institutions THB 11.23 million baht due to the company get loss the reduction of income tax payable
to 11.23 million baht and an increase in other current liabilities 0.11 million baht.
Non-current liabilities increased by 0.31 million baht, more liabilities under finance lease
agreement amount of 0.06 million bath and more employee benefit obligations amount of 0.25 million
baht.
(3) shareholder’s equity
At the end of 2015, the company has shareholders’ equity to 925.46 million baht; decrease
18.09 million baht from the same period of 2014 which is equal to 943.55 million baht due to loss net
in 2015 equal to 18.09 million bath as retained earning decreased
3. Asset Qualities
Trade account receivable and other account receivable
In year 2015, The company have total trade account receivable and other account receivable
equals 144.19 Million baht as whole amount account receivable in part of company has recorded
allowance for doubtful account by clarify the account receivable as follows:
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Remaining Duration

2015
Amount (MB.)

Trade accounts receivable-third parties Within
credit terms
Over credit terms:
Not later than 3 months
Later than 3 months but not later than 6 months
Later than 6 months but not later than 12 months
Later than 12 months
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Trade accounts receivable – third parties, net

%

2014
Amount (MB.)

%

112.41

77.62

126.61

67.62

20.47
2.00
9.95
144.83
(9.95)
134.88

14.13
1.38
6.87
100.00
(6.87)

46.00
0.11
14.50
187.24
(14.50)
172.73

24.57
0.06
7.75
100.00
(7.75)

As at December 31, 2015 the company has trade account receivable before deducted
allowance for doubtful account of 144.83 million baht and reserve allowance for account receivable
of 9.95 Million baht thus debtor (not yet due), overdue not exceed 12 months, overdue more than 12
months of 112.41 million baht, 20.47 million Baht, 9.95 million baht respectively or 77.62 percent,
14.13 percent and 6.87 percent respectively. In addition, Executives has policies on reserve money
for doubtful account for debtor as overdue between 181 y 270 days in the ratio of 65 percent of
overdue date counting from due date from 271-365 days in ratio of 90 percent and more than 365
days in ratio of 100 percent. The executives has considered and concludes that those debtors are
lack of liquidity therefore need to reserve of allowance for doubtful account as amounting of 9.95
million baht (Trade account receivable).In year 2015, executives add sections on loan to customers
more strictly and keep tracking of outstanding debts closely and consistently. However, as respectively
of account receivable has reserve as allowance for doubtful account thus as compared year 2015
its decreased 4.55 million baht from manage of debtor more efficiency leads account receivable in
year 2015 and payments are disqualified to tolerance, doubtful and deferred payment loans in year
2014.
Remaining Stock
As at December 31, 2015, net remaining stock equals to 180.43 million baht as 183.93 million
Baht decreased when compared to same period of year 2014 of 364.40 million baht or 50.49 percent
decreased which came from decreased of raw material from oversea. Therefore the company has
policies on slow down on imports decreased in remaining stock which show as below tables:
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2015
Million Baht.
2015
Raw materialsInventories
45.39
Million Baht.
Factory
supplies
4.14
Raw materials
45.39
Work
in process
35.79
Factory
supplies
4.14
Finished
goods
104.05
Work in process
35.79
189.37
Finished goods Total
104.05
Less Allowance Total
for decrease in value
(8.94)
189.37
Total
180.43
Less Allowance for decrease in value
(8.94)
Total
180.43
Inventories

%
%23.97
2.19
23.97
18.89
2.19
54.95
18.89
100.00
54.95
100.00100.00100.00

2014
Million Baht.
%
2014
76.57
Million279.03
Baht.
%
4.68
1.28
279.03
76.57
6.46
1.77
4.68
1.28
74.23
20.37
6.46
1.77
364.40
100.00
74.23
20.37
364.40100.00364.40100.00364.40
100.00

December31,31,2015
2015The
Thecompany
companyhashasremaining
remainingstock
stockequals
equalstoto180.43
180.43million
millionbaht
baht
AsAsat atDecember
proportion
ofrawrawmaterials,
materials,
plantThe
materials,
product
duringprocess
process
andfinished
finished
goods
of baht
asasproportion
plant
materials,
product
during
goods
of 45.39
As atofDecember
31, 2015
company
has remaining
stockand
equals
to 180.43
million
45.39
million
million
Baht,
35.79
baht and
104.05
respectively
as proportion
ofmillion
raw4.14
materials,
plant
materials,
during
process
andbaht
finished
goods
ofor
million
baht,
4.14baht,
Baht,
35.79
million
bahtmillion
andproduct
104.05
million
bahtmillion
respectively
or 23.97
percent,
23.97
percent,
2.19
percent,
and
54.95
respectively
and
has allowance
45.39
million18.89
baht,
4.14
million
Baht,percent
35.79 million
bahtpercent
and
million baht
or for
2.19
percent,
percent
and18.89
54.95
percent
respectively
and104.05
has
allowance
for respectively
decrease
in value
decrease
in value
of 8.94 million baht.
23.97 of
percent,
2.19amount
percent,
amount
8.94 million
baht. 18.89 percent and 54.95 percent respectively and has allowance for
decrease in value amount of 8.94 million baht.
4. Liquidity
4. LiquidityCash Flow
4. Liquidity
Cash
Business
CashFlow
Flowoperation for year 2015, cash flow has decreased of 27.30 million baht which
Business
operation
2015,
cash
flow
ofof27.30
million
which
lead cash
flow decreased
from
46.19
million
baht
tohas
18.89
million baht.
The
changes
ofbaht
cash
flow
Business
operationfor
foryear
year
2015,
cash
flow
hasdecreased
decreased
27.30
millionbaht
which
came
from
following
activities
lead
flow
decreased
from
leadcash
cash
flow
decreased
from46.19
46.19million
millionbaht
bahttoto18.89
18.89million
millionbaht.
baht.The
Thechanges
changesofofcash
cashflow
flow
came
camefrom
fromfollowing
followingactivities
activities
Amount
Description
(Million
baht)
Amount
Description
Net cash generated from
operating activities
(Million129.68
baht)
Net
in investing
activities activities
8.26
Net cash
cash used
generated
from operating
129.68
Net
by financing
activities
(165.24)
Net cash
cash provided
used in investing
activities
8.26
Net
(decrease)
increase
in
cash
and
cash
equivalents
(27.30)
Net cash provided by financing activities
(165.24)
Net the
(decrease)
cashflow
andfrom
cashbusiness
equivalents
(27.30)million baht
In year 2015
companyincrease
has netincash
operation of 129.68
In year
2015 the
companyas has
net cash flow
from business
operationonoftransaction
129.68 million
due to ended
business
operation
at December
31, 2015
after adjustment
in
baht dueIntoyear
ended
business
operation
at December
31,
2015
afterreceivable
adjustment
onother
transaction
in
accordance
with
cash
ofthe
24.11
million baht,
decreased
Trade
andof
account
2015
company
hasasnet
cash flow
fromaccount
business
operation
129.68
million
accordance
with cash
of 24.11
million
baht,
decreased
Trade
receivable
and
other
baht
due ofto 31.57
ended
business
operation
as atremaining
Decemberstock
31,
2015
after adjustment
transaction
receivable
million
baht,
decreased
ofaccount
175.02
million
baht,on
other
currentin
account
receivable
of
31.57
million
baht,
decreased
remaining
stock
of
175.02
million
baht,
other
accordance
of 24.11
decreased
Trade
account
receivable
and othertrade
assets
more ofwith
0.26cash
million
baht,million
more baht,
non-current
assets
of 0.26
million
baht, decreased
current assets
moreofof31.57
0.26 million
baht,
non-current
assets
of 0.26
millionmillion
baht, decreased
account
receivable
millionpayable
baht, more
decreased
remaining
stock
ofemployee
175.02
other
account
payable
and other account
of 68.86 million
baht, paying
benefitbaht,
increased
trade
account
payable
and million
other account
payable
of 68.86assets
millionof baht,
payingbaht,
employee
benefit
current
assets
more
ofcurrent
0.26
baht,more
more
non-current
0.26 million
decreased
0.57
million
baht,
other
liabilities
of
0.03
million
baht,
interest
receive
of
3.18
million
increased
0.57payable
million baht,
other current
of 0.03
million
baht,
interest
receivebenefit
of
trade
account
and other
accountliabilities
payablemore
of 68.86
million
baht,
paying
employee
baht,
paying
interest
of
3.15
million
baht
and
income
tax
of
11.82
million
baht
3.18
million0.57
baht,million
paying
interest
3.15 million
bahtmore
andofincome
tax of baht,
11.82interest
million baht
increased
baht,
otherofcurrent
liabilities
0.03 million
receive of
3.18 million baht, paying interest of 3.15 million 126
baht and income tax of 11.82 million baht
126
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Cash flow from activities on investment as positive amount of 8.26 million baht due to cash paid
for temporary investment in securities of 430.40 million baht, cash paid for purchase equipment of
58.29 million baht, bank guarantee obligations increased by 3.59 million baht, But cash received
from temporary investment in fixed deposit of 1.14 million baht and cash received from selling
temporary investment in securities of 499.00 million baht and cash received from sold
equipment of 0.41 million baht.
Cash flow from financing as negative amount of 165.24 million baht, due to cash received from
short term loan of Financial Institution of 336.85 million baht, but cash paid for short term loan from
financial institution of 502.10 million baht. From above affect on cash and equivalent to cash decreased to 27.30 million baht so December 31, 2015 cash and cash equivalents equal to 18.89
million baht.
Important Liquidity
The company had net loss from business operation in year 2015. However, liquidity remained
at a satisfied level. The current ratio and quick ratio fussed at 29.20 and 21.18 times. The company
paid short-term loans from financial institutions affect to liabilities decreased Collection period averaged 95.13 days has maintained at a level average credit is 90 days , Trade payable turnover ratio
decreased to 18.32 days due to overlap of record account between trade account payable and short
term account payable from purchase raw materials from oversea (T/R) and for cash cycle increased
from 104.55 days (year 2014) to 130.15 days (year 2015). Because the timing of the sale and receive
money takes longer.
5. Source of Funds
Liabilities
As end of year 2015 the company has total liabilities of 29.57 million baht by main liabilities
are current liabilities, Trade account payable and other account payable of 22.23 million baht,
non-current liabilities such as binding obligation for employees benefits to be paid upon retirement
of 6.85 million baht
Shareholder’s equity
Proportion of shareholders In year 2015, the company had net Loss of 18.09 million baht
effected to shareholders decreased from 943.55 million baht in year 2014 to 925.46 million baht in
year 2015
6. Factors that may affect business operation or Financial in the future
- Please see details in title of Risk Factor -
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General Information and other importance information

1. Company Information
Name of Company
Nature of Business

:
:

Rayong Wire Industries Pubic Company Limited
Production and Distribution
1) Steel Wires for Prestressed Concrete Wire (PC-Wire)
2) Steel Wires Strand for PrestressedConcrete (PC-Strand)
3) Wire Mesh (WM)
4) Ordinary Low Carbon Steel Wires
5) Gas Metal Arc Welding Wire (GMAW)
6) Hard Drawn Wire (HDW)
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
:
900/14 SVOA Tower 18th Floor, Rama 3 Road Kwang
Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120
Telephone
:
0-2682-6328
Fax
:
0-2682-6361-2
Website
:
www.rwi.co.th
Amount of Share Sold
:
Registered Capital Baht 450,000,000 and paid-up capital
consist of ordinary shares Baht 300,000,000 par value 0.50
2. Investment in other companies which holds more than 10 percent
-None3. Other references
Securities Registrar
:
Securities Depository Center (Thailand) Co., Ltd. Capital
Market Academy Building, The Stock Exchange of
Thailand
7 Floor, The Stock Exchange of Thailand Building No.62
Ratchadapisek Road, Kwaeng Klong Teoy Khet Klong
Teoy, Bangkok 10110 Tel: 0-2229-2872 Fax: 0-2654-5645
Authorized Auditor
:
Mr. Pisit Thangtanagul
Certified Public Accountant Registration No.4095
Price Water House Copper ABS Company Limited
179/74-80 Bangkok City Tower, 15th Floor, South Sathorn
Road, Khet Sathorn, Bangkok 10120
Tel: 0-2344-1000 Fax: 0-2286-8200
4. Other importance information
-none-
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