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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน ทานผูถือหุน
ในชวงครึ่งปแรกของป 2559 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังคงเผชิญกับภาวะการสงออกที่
หดตัวจากการฟนตัวที่ยังไมสม่ําเสมอของเศรษฐกิจโลก ดานการใชจาย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ยังคงชะลอตัว แตอยางไรก็ดีเมื่อเขาสูชวงครึ่งปหลังของป 2559 ปญหาเหลานี้ไดคลี่คลายลง สําหรับการ
ลงทุนทางภาคเอกชนไดมีการลงทุนมากขึ้นตามการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับไดมีการ
อนุมัติสงเสริมการลงทุน และมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐออกมาอยางตอเนื่อง ทําใหเศรษฐกิจ
ไทยเกิดความชัดเจนมากขึ้น ทั้งทางดานอุตสาหกรรมและทางดานตางๆ ซึ่งจะนําไปสูความสามารถในการ
เติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป
และในป 2559 นี้ บริษัทฯ ไดมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม เพื่อเพิ่มปริมาณ และพัฒนาคุณภาพการ
ผลิต ใหรองรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของภาครัฐบาล และ
เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหมากขึ้น บริษัทฯ ไดยึดมั่นแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อ
การเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ประกอบกับใหความสําคัญกับการมุงมั่นในการทํางานเปนทีมที่เข็มแข็ง
อันจะชวยผลักดันใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากปที่ผานมา
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการใหมี
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม อีกทั้งมีความมุงมั่นในการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส มีคุณธรรม สามารถ
ตรวจสอบได รวมถึงการใหความสําคัญในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ขอขอบพระคุณทาน
ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางการคา หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ตลอดจนสถาบันการเงินที่ใหโอกาส ใหความไววางใจและความเชื่อมั่น โดยใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนจากทุกทานดวยดีตลอดไป
พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะรวมมือรวมใจ ทุมเท ในการทําหนาที่และ
ปฏิบัติภารกิจของตนอยางสุดความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ใหสูความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน
ตลอดไป

( นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง )
ประธานกรรมการบริษัท
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ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์

ภาพผลิตภัณฑ์

ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Wire)

ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Strand)

ลวดตระแกรงเหลกกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
(Wire Mesh)

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

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์

ลวดเชื่อมเปลือ่ ยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารก
โดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)

ลวดสปริง
(Hard Drawn Wire)
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ภาพผลิตภัณฑ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลวดเหล็ก ที่ มี คุณภาพ โดยสามารถแบง กลุมผลิตภัณฑของบริษัท ที่ผลิ ตและจํ าหน า ยออกเปน 2 กลุม
ตามกลุมลูกคาของบริษัท ดังนี้
1. กลุมผลิตภัณฑกอสราง (Construction Products group) ไดแก
1.1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire)
หรือ PC-Wire
1.2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed
Concrete) หรือ PC-Strand
1.3) ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) หรือ WM
1.4) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือ OLC
2. กลุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrials Products group) ไดแก
2.1) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc
Welding Wire) หรือ GMAW
2.2) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) หรือ HDW
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเปน
การผลิตและจําหนายตามปริมาณคําสั่งซื้อของลูกคา โดยลูกคาสวนใหญเปนบริษัทผูผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา
แผนพื้นสําเร็จรูป และคานสะพาน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 94 รวมถึงกลุมผูรับเหมาที่ประมูลงาน
ราชการ และการไฟฟานครหลวง คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของรายไดรวมของบริษัท และลวดชนิด
อื่น ๆ ประมาณรอยละ 1

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
5
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1. โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทในปี 2557-2559 จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ของรายได้ ดังนี ้
ประเภทของรายได้
รายได้ จากการขาย
- ลวดเหล็กกลาสําหรับ
คอนกรีตอัดแรง
- ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง
- ลวดตะแกรงเหล็กกลา
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต
- ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา
- ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อม
เหล็กกลาละมุลดวยอารก
โดยมีกาซปกคลุม
- ลวดสปริง
รวม
รายไดอื่น
รวมรายได้

ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

408.33

67.07

442.36

69.20

610.32

71.46

179.88

29.55

181.17

28.34

229.33

26.85

3.41

0.56

0.33

0.05

6.79

1.11

4.21

0.66

3.56

0.42

0.29

0.05

0.22

0.03

0.43

0.05

598.70
10.10
608.80

98.34
1.66
100.00

628.29
10.95
639.24

98.28
1.71
100.00

0.81
844.45
9.64
854.09

0.09
98.87
1.13
100.00

-

-

รายได้ อ่ นื ประกอบดวย รายไดจากดอกเบี้ยรับ รายไดจากการจําหนายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต คาปรับกรณีชําระเงินลาชา เปนตน

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทดํ าเนิน ธุรกิจ ดานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑลวดเหล็กแรงดึง สูง ลวดเชื่อม, ลวดสปริง ,
ตะแกรงเหล็ก และลวดอื่นๆ โดยมีกําลังการผลิตรวมในป 2559 ที่ 56,000 ตันตอป ซึ่งสามารถแบง
ผลิตภัณฑไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ
“PC-Wire” “PCW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540 เปนผลิตภัณฑที่ใชในงานกอสราง โดยนําไปใชในการผลิต
เสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป และไมหมอนคอนกรีตสําหรับรางรถไฟ
2. ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed
Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร

6
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ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนํา
ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยวมาตีเกลียวเขาดวยกัน ทําใหสามารถรับแรงดึงไดมากขึ้นและนําไปใชใน
งานกอสรางขนาดใหญ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาดใหญ พื้นสําหรับอาคารขนาดใหญและ
ไซโล เปนตน
3. ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding
Wire หรือ GMAW) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมเลขที่ มอก. 597-2528 เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมเชื่ อ มโลหะ เช น
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต ชิ้นสวนรถยนต อูตอเรือ ตูคอนเทนเนอร ทอสูบน้ํา ถังแกส รถไถนา หมอแปลง
ไฟฟา และเฟอรนิเจอร เปนตน
4. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0 – 7.0 มิลลิเมตร
เปน ผลิตภัณฑที่ ใช ใ นอุตสาหกรรมที่น อน อุ ตสาหกรรมชิ้น ส ว นรถยนต อุ ตสาหกรรมตะแกรงสาน และ
อุตสาหกรรมสปริง
5. ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2.8–7.0 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.
194-2535 และมอก.747-2531 เปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา ทอระบายน้ํา ฯลฯ
6. ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8–7.0
มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เปนผลิตภัณฑที่ใชใน
การกอสรางถนน อาคาร ผนังสําเร็จรูป ฯลฯ
3. การตลาดและการแข่ งขัน
3.1 กลยุทธ์ การตลาด
1. เนื่องจากบริษัทมีการผลิตและจําหนายสินคาหลายชนิด โดยสินคาแตละชนิดในกลุมเปาหมายก็
มีพฤติกรรมการซื้อ หรือใหความสําคัญที่แตกตางกันออกไปทางบริษัทจะใชกลยุทธเขาถึงลูกคาแตละ
กลุมเปาหมาย โดยใชกลยุทธที่แตกตางกัน เชน กลุมผูรับเหมา จะใหความสนใจเรื่องราคาคุณภาพ และ
การจัดสง ในขณะที่ลูกคากลุมยานยนต ใหความสนใจดานคุณภาพกอน
2. รักษาฐานลูกคาเดิม โดยยอดขายในแตละปจะมาจากลูกคาเดิม ซึ่งมีไมนอยกวา 70%
3. บริษัทสวนใหญมุงใหความสนใจลูกคาที่มีการใชปริมาณมากๆ และใหความสนใจลูกคา
ทั้งหมดที่มีการติดตอกัน เชน ใหบริการดานการสอบเทียบเครื่องมือวัดตางๆ ตลอดจนการสอบถามปญหา
การใชผลิตภัณฑและการบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจใน
คุณภาพของสินคาและการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
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4. การดําเนินงานของบริษัทผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด และการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่ผลิต
ยังผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงใหความมั่นใจ
ดานคุณภาพไดเปนอยางดี
5. สัดสวนการขายลูกคาของบริษัท 70% เปนลูกคาที่อยูตามภาคตางๆ ของประเทศ จะมีการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาทั่วประเทศ เชน การจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของชองทาง
จําหนายทั่วประเทศที่มีอยู
6. บริษัทมีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑสินคาใหมใหมีสัดสวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การดําเนินกิจการ อีกทั้งยังสามารถบริการลูกคา โดยลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาหลายประเภทจากทาง
บริษัท และทางบริษัทจะก็สามารถขยายตลาดโดยอาศัยชองทางตลาดที่มีอยู โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7. บริษัทเนนการพัฒนาความรูของบุคลากรในบริษัท เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในการ
บริหารงานและการทํางาน และบริษัทไดเริ่มนํานโยบายการบริหารการผลิตที่เนนผลในดานคุณภาพและลด
การสู ญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต ด ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เป า หมาย
(Management by Objective หรือ MBO) เพื่อใหระบบการผลิตบรรลุเปาหมายสูงสุด
3.2 ประเภทลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริษัทจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาภายในประเทศ และลูกคาคาตางประเทศ ซึ่งสามารถแบงกลุม
ลูกคาตามกลุมสินคาไดดังนี้
กลุมสินคา ลวดเหล็กกลาสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง
กลุมลูกคาประกอบดวย
1. ลูกคาภายในประเทศ
1.1 ภาคเอกชน คิ ด เป น สั ด ส ว นประมาณร อ ยละ 96 ของยอดขายลวดเหล็ ก แรงดึ ง สู ง
ประกอบดวย
• โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ เชน โรงงานหลอเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้น
คานสะพาน ผนังสําเร็จรูป เปนตน
• กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการ เชน ผูรับเหมากอสราง
อาคารสูง กอสรางทางดวน รถไฟฟาสายตางๆ
1.2 หน ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ เช น การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค การไฟฟ า นครหลวง
ศูนยซอม สรางสะพานฯคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง
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2. ลูกคาตางประเทศ
2.1 จําหนา ยตรงสู ผูใ ชล วดเหล็ ก ของประเทศนั้น ซึ่ง เปน ผู ที่นํา ลวดเหล็ก ไปใชใ นการผลิ ต
ผลิตภัณฑคอนกรีต เชน โรงงานผลิตเสาเข็ม แผนพื้น เสาไฟฟาคอนกรีต
2.2 จําหนายผานตัวแทนจําหนายประเทศนั้นๆ
กลุมสินคา ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc
Welding Wire หรือ GMAW) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. ตัวแทนจําหนายสินคาอุตสาหกรรมลวดเชื่อมโลหะตางๆ ในสัดสวนรอยละ 91
2. จําหนายตรงในกลุมอุตสาหกรรมเชื่อมตางๆ ในสัดสวนรอยละ 9
กลุมสินคาลวดสปริง กลุมลูกคาประกอบดวย
1. อุตสาหกรรมที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต
 กลุมโชคอัพ
 กลุมขอโซ
 กลุมซี่ลอรถ
 กลุมเบาะรถยนต
 สปริงในยานยนตทั่วไป
3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อุตสาหกรรมสปริงตางๆ
กลุมสินคาลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. กลุมผูผลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟา
2. กลุมผูรับเหมากอสราง
3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป
4. ผูรับเหมาสรางทาง
5. หนวยงานราชการ
6. ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอสราง
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กลุมสินคาตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. กลุมผูผลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป
2. กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการตางๆ
3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป
4. ผูรับเหมาสรางทาง
5. หนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง, ศูนยสรางและบูรณะสะพาน, กรมโยธาธิการ,
กรมชลประทาน, การเคหะแหงชาติ เปนตน ซึ่งประมูลตรง นําไปใชในหนวยงานตางๆ
6. ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอสราง
ทั้งนี้ บริษัทใหความสําคัญกับลูกคาที่ทําธุรกิจติดตอกันมาเปนเวลานาน และมีความสัมพันธที่ดีตอ
กันมาโดยตลอด สวนลูกคาใหมบริษัทจะเนนกลุมเปาหมายไปยังลูกคาที่มีความมั่นคงทางการเงินและมี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
3.3 นโยบายราคา
บริษัทมีนโยบายการตั้งราคา โดยใชวิธีตนทุนบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อยางไรก็ตาม
ในการกํ า หนดราคาขั้ น สุ ด ท า ย จะคํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการในการบริ โ ภคและสภาวะการแข ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมในแตละชวงเวลา เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฎจักร
ธุรกิจเปนหลัก
3.4 การจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
การจัดจําหน่ าย
ในประเทศ
- บริษัทมีชองทางการจัดจําหนายโดยตรงใหกับลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายโดยตรง และสินคาบาง
ประเภทจําหนายผานตัวแทนจําหนาย
ตางประเทศ
- จําหนายผานตัวแทนจําหนาย และ/หรือ จําหนายโดยตรงใหกับลูกคากลุมเปาหมาย
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3.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
โครงสร้ างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์ อนิ ดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้ า สาหรั บ คอนกรี ตอัดแรง และลวดเหล็ก กล้ าตี เกลียวสําหรั บ
คอนกรีตอัดแรง
ภาพรวมแนวโนมการกอสรางในอนาคตมีทิศทางที่ดี โครงการกอสรางพื้นฐานของภาครัฐที่ออกมา
สงผลตออุตสาหกรรมของการกอสรางในทางดี แตจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศยังไมดี
ขึ้นมาก สงผลใหป 2559 ตลาดรวมดีขึ้นเล็กนอย ปจจุบันมีผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศ มีทั้งหมด
12 ราย โดยบริษัทมีสวนแบงการตลาดรอยละ 10 จัดอยูในอันดับที่ 5 ของตลาดรวม
ปั จจัยที�จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ ท� จี ะเข้าสู่ตลาด
เนื่องจากเดิมธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเริ่มตนมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการ
ผลิตที่ซับซอนถึงแมวาปจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลง และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่งายขึ้น การลงทุนในการ
ซื้อเครื่องจักรทําไดไมยาก แตสินคาชนิดนี้เกี่ยวของกับความปลอดภัยและความคุนเคยในการใชงาน จึงทํา
ใหการเขาตลาดของผูประกอบการรายใหมทําไดยากกวา
 อํานาจต่ อรองของผู้ขายสินค้ า
เนื่ อ งจากแหล ง วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต สิ น ค า PCW&PCS มี ผู ข ายอยู ห ลายรายทั้ ง ในและ
ตางประเทศทําใหการเจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยาก สามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดี
ในราคาที่เหมาะสมได เพราะคุณภาพวัตถุดิบมีผลตอสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตออกมาและยังมีผลตอตนทุนการ
ผลิตดวย
 อํานาจต่ อรองของผู้ซือ� สินค้ า
จากภาวการณกอสรางภาคเอกชนที่มีการชะลอตัว ในป 2559 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรม
กอสรางลดลง ความตองการลวดเหล็ก นอยลงสงผลตอราคาสิน คาทําใหผู ซื้อสิน คามีอํานาจตอรองสูง
ขณะที่ครึ่งปหลังโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐบาลมีมากขึ้น ทําให มีการใชสินคาในภาครัฐมากขึ้น
ทั้งนี้งานโครงการจะสนใจคุณภาพของสินคา และการสงมอบเปนหลัก
 สินค้ าทดแทน
จากการที่สิน คา PCW&PCS เปน สิน คาเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณ ฑคอนกรี ต อาทิ
เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป โครงการกอสรางขนาดใหญเชน ทางรถไฟฟา ทางดวน อาคาร
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สูง ซึ่งในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตดังกลาว มีการกําหนดระบุใหใชสินคา PCW&PCS เปนวัตถุดิบหลัก
ทําใหสินคาอื่นที่จะมาทดแทนไมสามารถใชแทนได
• คู่แข่ งปั จจุบนั ในธุรกิจ
เนื่องจากภาวะกอสรางป 2559 มีการชะลอตัว และโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐลาชา
กวาแผนเดิม ทําใหกําลังการผลิตของโรงงานหลายแหงมีกําลังการผลิตมากกวาความตองการ สงผลใหการ
แขงขันของผูผลิตสินคาจากในประเทศดานราคารุนแรง ประกอบกับมีการนําสินคาจากตางประเทศ เชน
จากประเทศจีน ซึ่งมีการผลิตลวด PCW&PCS ดวย ทําใหมีการแขงขันรุนแรงขึ้น แตเนื่องจากสินคา
PCW&PCS เปนสินคาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย คุณภาพตองเปนไปตามมาตรฐาน ทําใหสินคาที่จะ
นํ า เข า ต อ งการการทดสอบและขออนุ ญ าตนํ า เข า มาในประเทศ ในขณะที่ สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ในประเทศได
มาตรฐาน มอก. อยูแลว สามารถผลิตและจําหนายไดทันที อีกทั้งในกรณีสินคามีปญหา ลวด PCW&PCS
ที่ผลิตในประเทศสามารถแกปญหาไดรวดเร็วกวา มีสินคาเปลี่ยนทดแทนใหใชไดทันที จึงทําใหมีการแขงขัน
รุนแรงในกลุมผูผลิตในประเทศมากกวา
อุ ต สาหกรรมลวดเชื่ อ มเปลื อ ยใช้ เชื่ อ มเหล็ ก กล้ าละมุ ล ด้ ว ยอาร์ กโดยมี ก๊ า ซปกคลุ ม
(Gas Metal Arc Welding Wire หรื อ GMAW)
ลวดเชื่อมที่ใชเชื่อมโลหะมีอยูหลายประเภท ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดย
มีกาซปกคลุม ก็เปนอีกประเภทหนึ่งซึ่งในอดีตการเชื่อมโลหะนิยมใชลวดเชื่อมแบบกานธูป แตมีความลาชา
ในการใชงานที่ตองเชื่อมโลหะแบบตอเนื่องและงานเชื่อมที่มีปริมาณงานมาก จึงเริ่มมีการใชลวดเชื่อม
เปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุมมากขึ้น ซึ่งปริมาณลวดที่ใชมากขึ้น จึงมีการนํา
ลวดจากตางประเทศที่มีคุณภาพต่ําแตราคาถูกมาจําหนาย ทําใหลวดเชื่อมนี้มีปญหาการแขงขันดานราคา
ที่สูง
ในป 2559 มีผูผลิตในอุตสาหกรรมลวดเชื่อมไฟฟาในประเทศอยู 5 ราย โดยมีสวนแบงการตลาด
รวมประมาณรอยละ 40 สวนที่เหลือเปนการนําเขาจากตางประเทศรอยละ 60 ซึ่งสวนใหญนําเขาจาก
ประเทศจีนและเกาหลี
ปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ จี ะเข้ าสู่ตลาด
เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนมากตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซอน
และตนทุนการผลิตตองสามารถแขงขันกับลวดนําเขาจากตางประเทศได ความคุนเคยของลูกคาในการใช
งานทําใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขาตลาดไดรวดเร็วถาไมมีจุดดึงดูดความสนใจ เชน ราคาถูกมาก
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กลุ มผู ใช ก็ ไม มี ค วามสนใจ เพราะผู ใช ลวดถ า ใช ข องผู ป ระกอบการรายใดแล ว จะไม ค อ ยเปลี่ ย นแปลง
เนื่องจากมีความชินกับการใชงานแลว
• อํานาจต่ อรองของผู้ขายสินค้ า
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคาลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดย
มีกาซปกคลุม มีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศทําใหการเจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไม
ยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมไดเพราะคุณภาพวัตถุดิบมีผลตอสินคา
สําเร็จรูปที่ผลิตออกมาและยังมีผลตอตนทุนการผลิตดวย
• อํานาจต่ อรองของผู้ซอื ้ สินค้ า
ผลจากสินคาลวดเชื่อมนําเขาจากตางประเทศที่มีราคาถูก โดยที่คุณภาพไมมีความแนนอน
ทําใหกลุมผูใชที่ใชลวดเชื่อมคุณภาพระดับปานกลางลงมา มีความสนใจในสินคาดังกลาวทําใหผูผลิตใน
ประเทศลดราคาลงมาเพื่อรักษาตลาดเปนผลทําใหลูกคากลุมนี้มีอํานาจในการตอรองมากในเรื่องราคา
• สินค้ าทดแทน
ลวดเชื่อมมีหลายประเภท การเชื่อมเหล็กแตละประเภทตองใชลวดเชื่อมที่เหมาะกับเหล็กนั้น ๆ
ลวดเชื่ อ มเปลื อ ยใชเ ชื่ อ มเหล็ ก กล า ละมุ ล ด ว ยอาร ก โดยมีก า ซปกคลุ ม การนํ า ไปใช ง านเหมาะกั บ งาน
เหล็กกลาทนแรงดึง และตองเชื่อมตอเนื่อง ผูเชื่อมไมตองมีความชํานาญ งานเชื่อมที่ออกมาสวยงาม สินคาที่
จะทดแทนลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม อาทิ ลวดเชื่อมแบบกานธูป
สามารถเชื่อมงานเหล็กประเภทเดียวกันได แตมีความลาชา เนื่องจากลวดแตละเสนยาว 30 – 40 ซม. จึงไม
เหมาะกับงานเชื่อมที่ตองเชื่อมตอเนื่อง จึงทดแทนลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมี
กาซปกคลุมไดนอย
• คู่แข่ งปั จจุบันในธุรกิจ
คูแขงในปจจุบันของธุรกิจคือ ลวดเชื่อมที่นําเขาจากตางประเทศโดยเฉพาะจีน ที่มีราคาถูกเขา
มาจําหนาย ทําใหตองปรับทั้งการผลิตและการตลาด โดยปรับปรุงการผลิตใหทันสมัย คุณภาพแนนอน
ตนทุนต่ําลง แขงขันกับลวดเชื่อมที่นําเขาและอาศัยความไดเปรียบในดานการแกปญหา เมื่อสินคามีปญหา
สามารถแกไขไดรวดเร็วกวา และการนําเขาแตละครั้งใชเวลา 1-2 เดือน การที่ตน ทุนต่ําลงทําใหสามารถ
ปรับราคาแขงขันลวดนําเขาได ทําใหชองหางระหวางราคาแคบลง ผูนําเขาจึงลดความสนใจในการนําลวด
เชื่อมเขามาจําหนาย
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อุตสาหกรรมลวดสปริง
ลวดสปริงเปนลวดที่นําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมที่นอน และสปริงตาง ๆ จากที่
ผานมาปริมาณการผลิตยานยนต มีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตลอดและยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต ซึ่งใน
อุตสาหกรรมยานยนตการใชลวดสปริงตองการลวดสปริงที่มีคุณภาพดี มีการสงมอบสินคาตรงตามเวลาและ
ลวดสปริงที่ใชในยานยนตยังมีการนําเขาจากตางประเทศอยูมาก ถาลวดสปริงที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพ
ทัดเทียมตางประเทศ กลุมผูใชก็มีความยินดีที่จะใชวัตถุดิบในประเทศมากกวา
ปั จจัยที�จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ ท� ีจะเข้ าสู่ตลาด
เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเครื่องจักรมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัย และที่สําคัญสินคานี้เกี่ยวของกับความปลอดภัยและการทํางานที่ตองการความแนนอน อาทิ
ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส การใหความรูสนิ คาแกผูใช ความคุนเคยในการใชงาน ดังนั้นถาใช
สินคาของผูประกอบการรายใหมที่ยังไมมีความชํานาญหรือประสบการณการผลิต กลุมผูใชก็ไมใหความ
สนใจ เพราะกลุมผูใชมปี จจัยดานราคารองลงมาจากคุณภาพ แตการลดราคาลงสําหรับผูประกอบการราย
ใหม ใชจะสําเร็จตลอด ถาผูประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกลเคียงกัน การเขามาของผูประกอบการราย
ใหมจึงทําไดยาก อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนี้ คือ การสรางความสัมพันธ ใหความใกลชิดกับ
ลูกคา มีการแนะนํา และบริการหลังการขายที่ดี ใหความรูที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและใหบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมกันไปดวย เปนสิ่งสําคัญมากกวา
 อํานาจต่ อรองของผู้ขายสินค้ า
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิตสินคา HDW มีผูขายอยูหลายรายทั้งในและ
ตางประเทศ มีมาตรฐานของวัตถุดิบ ที่จะใชในการผลิตสิน คาที่ชัดเจน ทําใหก ารเจรจาตอรองในการชื้อ
วัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได
 อํานาจต่ อรองของผู้ซือ� สินค้ า
กลุมผูใชสินคา HDW สวนใหญคํานึงถึงเรื่องคุณภาพสินคาที่ผลิตออกมาและการสงมอบเปน
สําคัญ ดังนั้นถาผลิตลวด HDW ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกคา การสงมอบตรง
เวลา อํานาจการตอรองของลูกคาจึงมีไมมาก ถึงแมจะมีวัตถุดิบจากตางประเทศที่สามารถเขามาจําหนาย
ได แตผซู ื้อก็มีความไมสะดวกในดานการเก็บวัตถุดิบไวมาก การสงมอบที่ไมเปนไปตามกําหนดหรือสินคามี
ปญหารอการสงมอบสิน คาชดเชย รวมถึงความผันผวนของคาเงินทําใหผูใชสิน คามีความตองการสินคา
ภายในประเทศมากกวาสินคาจากตางประเทศในคุณภาพเดียวกัน แมราคาจะสูงกวาเล็กนอย
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 สินค้ าทดแทน
ในการผลิตสินคาของลูกคา ทางกลุมลูกคามีการกําหนดมาตรฐานในการชื้อลวด HDW เชนใน
อุตสาหกรรมยานยนตการชื้อลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกําหนดวา Spec ลวด เกรดวัตถุดิบเปนอยางไร
และแหลงในการหาวัตถุดิบไดจากแหลงไหน จึงเปนการเฉพาะเจาะจง ทําใหลวดอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
ไมสามารถนํามาใชทดแทนกันได
 คู่แข่ งปั จจุบันในธุรกิจ
จากภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนตที่ขยายตัวอยางมาก และประเทศไทยเปนประเทศที่ประกอบ
ยานยนตมาก ทําใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขยายตัวตามและตอเนื่อง อุปสรรคที่สําคัญของธุรกิจนี้คือ
ลูกคากลุมนี้จ ะพิจารณาคุณ ภาพที่คงที่ การผลิตที่ทัน สมัย และพัฒนาอยูตลอดเวลา การสงมอบที่ตรง
เวลาเปนปจจัยสําคัญในการซื้อ ทําใหคูแขงแตละรายตองแขงกับเทคโนโลยีที่คูแขงรายอื่นพัฒนาขึ้นใหม
ตลอด โดยเฉพาะคูแขงจากตางประเทศ ซึ่งบางประเทศมีเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยและเร็วกวาบริษัท
ทําใหคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมนี้ รายใดพัฒนาการผลิตที่ชาจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ แตถา สามารถ
พัฒนาสินคาไดตอเนื่อง คูแขงในอุตสาหกรรมนี้ก็มีนอยมากและสามารถกําหนดตลาดได
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้ าคาร์ บอนตํ�า ( ลวดปลอก ) และตะแกรงเหล็กกล้ าเชื�อมติดเสริม
คอนกรีต (Wire Mesh)
ปั จจัยที�จะส่ งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ ท� จี ะเข้ าสู่ตลาด
การเขามาของผูประกอบการรายใหม สามารถเขามาดําเนินธุรกิจไดไมยากในเรื่องการผลิต
เพราะธุรกิจ นี้เปนธุรกิจ ที่ใ ชเงินลงทุน ไมมากและเทคโนโลยีห รือกระบวนการผลิตไมซับ ซอน เครื่องจัก ร
สามารถใชที่ผลิตในประเทศหรือตางประเทศก็ได แตสิ่งที่สําคัญคือความสัมพันธของลูกคาที่มีกับคูคา และ
ปริมาณลูกคาที่มีอยูทั่วประเทศ ปริมาณการใชตอรายอาจจะไมมาก แตจํานวนลูกคามีมาก ดังนั้นปญหา
ของผูประกอบการรายใหมคือตองสามารถกระจายสินคาไดมากและเร็วที่สุด เนื่องจากบริษัทมีเจาหนาที่ดูแล
ลูกคาอยูทั่วประเทศจึงสามารถกระจายสินคาไดทั่วประเทศและมีความสัมพันธที่ดีและยาวนานกับลูกคา ซึ่ง
ในสวนนี้จะเปนคาใชจายที่สูงของผูประกอบการรายใหม
 อํานาจต่ อรองของผู้ขายสินค้ า
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคามีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศ ทําใหการเจรจา
ตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยาก สามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได อีก
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ทั้งราคาของผูขายวัตถุดิบในการผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญ
ราคามีความแตกตางกันนอย เพราะวัตถุดิบมีคุณภาพไมแตกตางกัน
 อํานาจต่ อรองของผู้ซอื � สินค้ า
จากภาวการณกอสรางที่มีการชะลอตัวในภาคเอกชน ในป 2559 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรม
กอสรางลดลง ความตองการลวดเหล็กนอยลง อีกทั้งสินคาดังกลาวมีผูผลิตอยูมากสงผลตอราคาสินคา ทํา
ใหผูซื้อสินคามีอํานาจตอรองสูง โดยเฉพาะกลุมผูใชในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อํานาจตอรองของลูกคามี
มาก และจะนอยลงตามระยะทางที่หางออกไป เนื่องจากความไมสะดวกในการขนสงกระจายสินคาและ
ความสัมพันธกับลูกคาที่มีนอย
 สินค้ าทดแทน
สินคาลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสินคาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใชใน
ผลิตภัณฑคอนกรีต จะมีมาตรการกําหนดไว อาทิเชน เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา การกอสรางถนน อาคาร
ซึ่งในงานดังกลาวนี้ มีการกําหนดระบุใหใชวัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสวนประกอบ และ
กําหนดคามาตรฐานไวดวย ดังนั้นทําใหสินคาอื่นที่จะมาทดแทนสามารถใชแทนได เชน เหล็กเสน แตมี
ความไมสะดวกในการใชงาน และในการกอสรางซึ่งตองการความรวดเร็ว สะดวก ทําใหไมนิยมใชสินคา
ทดแทน
 คู่แข่ งปั จจุบันในธุรกิจ
เนื่องจากภาวะกอสราง ป 2559 มีการชะลอตัว และโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ
ลาชากวาแผน กําลังผลิตมีมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขันของผูผลิตสินคาจากในประเทศดาน
ราคารุนแรง การขยายตลาดทําไดยากเพราะผูผลิตแตละรายพยายามรักษาลูกคาของตัวเอง
4 การจัดหาผลิตภัณฑ์
4.1

กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต

บริษัทมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในป
2559 มีกําลังการผลิตรวม 56,000 ตันตอป
ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทใชกําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณรอยละ 50 ของกําลังการผลิตรวม
ตอป โดยจะดําเนินการผลิตอยางตอเนื่องประมาณ 20 ชั่วโมงตอวัน
ในป 2560 บริษัทไดขยายกําลังการผลิตเปน 72,000 ตันตอป ซึ่งจะใชกําลังการผลิตประมาณ
รอยละ 60 ของกําลังการผลิตทั้งหมด
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4.2

วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ประกอบดวย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท
(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเส น ผา ศูน ย ก ลาง 8, 9, 11 และ 13
มิลลิเมตร เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป
เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลวดอื่น ๆ
(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 มิลลิเมตร ใชในการ
ผลิตลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc
Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสน ผาศูนยกลาง 5.5, 7, 9 มิลลิเ มตร
สําหรับผลิตลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริม
คอนกรีต (Wire Mesh)
วัตถุดิบดังกลาวขางตนไมมวี ัสดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทลวด
เหล็กชนิดตางๆ ไมไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ
ในป 2559 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีการจัดหามาจากตางประเทศและภายในประเทศ โดยมี
ผูจําหนายประมาณ 5 ราย บริษทั มีนโยบายกระจายความเสี่ยงภายใตวิกฤต เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไมมี
การขาดแคลนวัต ถุดิบ ในการผลิต และในป 2560 บริษัท มีน โยบายในการเพิ่ม สัดส วนที่ม าจากผูผลิ ต
ภายในประเทศใหมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ปั จจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท และแนวทางในการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้
1) ความเสี่ยงต่ อการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริษัท ระยองไวร์ อนิ ดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมไฟฟา และ
ลวดอื่นๆ ซึ่งตองใชวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมี
การจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนาย 5 ราย ทั้งที่
ผลิตภายในประเทศและนํ าเขาจากตา งประเทศ เช น จี น ญี่ ปุน อิน เดี ย และยุ โรป เป นต น ทั้ง นี้ บริษัท ได
ตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงดังกลาว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด เพื่อประเมิน
สถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
สั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และใหสอดคลองกับระยะเวลาการกําหนดราคา
ขายผลิตภัณฑของบริษัท และชวยใหสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และมีวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเพียงพอ
ตอการผลิตและจําหนายใหลูกคา
1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
Rod) จาก
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire
ตางประเทศ ในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 90 ของยอดซื้อรวมทั้งหมด ทําใหความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงานของบริษัท
ดังนั้น เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบัน
การเงินทันทีเมื่อยื่นเปด L/C ซึ่งสัญญาไดคลอบคลุมสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศทั้งหมด ทําใหปด
ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดหากคาเงินบาทออนตัวลงภายหลังจากวันที่
ซื้อวัตถุดิบ อีกทั้งทําใหทราบตนทุนของการนําเขาวัตถุดิบที่แนนอน
2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน
บริษัทไดนําเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแหงหนึ่งที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งเปนการลงทุนในตราสาร
หนี้ระยะสั้นทั้งในและตางประเทศ ที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงของ
การลงทุนในระดับต่ํา ไดรับผลตอบแทนที่แนนอน และไดดอกเบี้ยมากกวาการฝากเงิน อีกทั้งยังสามารถขาย
ไดกอนครบกําหนด และมีโอกาสไดกําไรจากการขาย
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โครงสรางบริหารจัดการ

หมายเหตุ: - 1/ บริษัทไดรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
- ลําดับที่ (1) – (5) คือผูบริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ กลต.
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ

1. โครงสรางผูถือหุน
• รายชือ่ ผูถอื หุน รายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถอื หุน วันที่ 30 ธันวาคม 2559
สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้น
%
445,593,250
74.241
8,230,000
1.371
5,562,350
0.927

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
นางสาวอําพร ศรีโพธิ์ทอง
นายจิรวุฒิ คุวานันท โดย บลจ.สยามไนท ฟนดแมเนจเมนท

4.
5.

นางสาวพัชรินทร ตวงสิทธิสมบัติ
นายชาญศักดิ์ เฟอ งฟู

3,985,000
3,606,700

0.664
0.601

6.
7.
8.
9.
10

นายน้าํ ชลสายพันธ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายอุดมศิลป เลิศวรปรีชา
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย
นายบัญชา เกียรติสุขสถิตย

3,465,055
3,316,806
3,000,000
2,591,200
2,480,000

0.577
0.553
0.500
0.432
0.413

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
มีรายชื่อผูถอื หุนรายใหญ 5 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้น
%

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.

2.
3.

กลุมครอบครัว ลีนะบรรจง
นายชินชัย ลีนะบรรจง จํานวน 101,283,600 หุน
นายชนะชัย ลีนะบรรจง จํานวน 30,754,500 หุน
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง จํานวน 29,000,000 หุน
น.ส.ชินสีรี ลีนะบรรจง จํานวน 27,252,000 หุน
น.ส.ชินรี ลีนะบรรจง จํานวน 22,067,300 หุน
นายวรวิทย ลีนะบรรจง จํานวน 13,182,700 หุน
น.ส.ภานิชา ลีนะบรรจง จํานวน 1,976,743 หุน
นายธีรชัย ลีนะบรรจง จํานวน 1,412,000 หุน
นายจิรวุฒิ คุวานันท
BANK JULIUS BAER & CO., LTD. SINGAPORE

4.
5.

พญ.กนกแกว วีรวรรณ
นายสุรพล เทวอักษร

226,928,843

30.46

62,241,600
36,151,300

8.35
4.85

16,670,100
16,190,000

2.24
2.17

คิดเปนรอยละ 13.59
คิดเปนรอยละ 4.13
คิดเปนรอยละ 3.89
คิดเปนรอยละ 3.66
คิดเปนรอยละ 2.96
คิดเปนรอยละ 1.77
คิดเปนรอยละ 0.27
คิดเปนรอยละ 0.19

หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถดูขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Website ของบริษัท www.rwi.co.th
กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
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• รายชื่อผู้ถอื หุ้นของบริษัทย่ อย
-ไมม-ี
• ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการ
บริหารงานของบริษัทและสาระสําคัญที่มีผลต่ อการดําเนินงาน
-ไมม-ี
• การถือหุ้นไขว้ ระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไมมโี ครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน
• การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ (Warrant)
ชื่อหลักทรัพย์
รายละเอียด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ - บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 229,982,259 หนวย
หุนสามัญ ครั้งที่ 1
- จํานวนหุนที่ออกเพื่ อรองรับ 300,000,000 หุ น (มู ลคาที่ตราไวหุนละ
(RWI-W1)
0.50 บาท)
- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
- อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกและเสนอขาย
- 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 นมี น าคม มิ ถุ น ายน
กันยายน และธันวาคม ของทุกป ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวัน
ทําการสุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
- วันใชสิทธิครั้งแรก คือวันที่ 15 มีนาคม 2559
- วันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือวันที่ 29 มิถุนายน 2561
21
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• นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได เวนแตในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
2. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวย
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รวมถึงกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมตรวจสอบไดและเปนการถวงดุล
ระหวางกัน หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอย ในป 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยา ง
ชัดเจน ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในป 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน
ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
5
1
6
3
3
8
1
9

สัดสวน
รอยละ
67
33
100

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ของกรรมการ
ทั้งคณะซึ่งเปนสัดสวนตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
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คณะกรรมการบริษัท
ป 2559 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มีจํานวน 9 คน
ประกอบดวย
รายชื่อกรรมการบริษัท

ตําแหน่ ง

1. นายวุฒิชัย

ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการ

2. นายวรวิทย

ศิริวัฒนวิมล

3. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

4. รศ. ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

5. นายมณฑล
6. นายพิพิธ
7. นายสุทิน
8. นายธีรชัย
9. นางพิมสิริ

เชตุวัลลภกุล
เชาววิศิษฐ
เผด็จภัย
ลีนะบรรจง
ปนรอด

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี ที่ได้ รับการ
แต่ งตัง้
22 กันยายน 2551

จํานวนปี
ดํารงตําแหน่ ง
8 ป

24 เมษายน 2552

7 ป

26 กุมภาพันธ 2556

3 ป

13 สิงหาคม 2556

3 ป

1 เมษายน 2553
20 เมษายน 2555
24 กุมภาพันธ 2559
24 กุมภาพันธ 2559
24 กุมภาพันธ 2559

6 ป
4 ป
10 เดือน
10 เดือน
10 เดือน

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2558
กรรมการ/
คู่
ผู้บริหาร สมรส
ลีนะบรรจง
450
ไมมี
ศิริวัฒนวิมล
ไมมี
ไมมี
โสพรรณพนิชกุล
ไมมี
ไมมี
เชตุวัลลภกุล
450
ไมมี
เชาววิศิษฐ
450
ไมมี
อุดมวรรัตน
ไมมี
ไมมี
เผด็จภัย
-

รายชื่อกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวุฒิชัย
นายวรวิทย
นายวิเชียร
นายมณฑล
นายพิพิธ
รศ. ดร.พิสณฑ
นายสุทิน

เพิ่ม (ลด)
ระหว่ างปี

ปี 2559
รวม

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
-

450
ไมมี
ไมมี
450
450
ไมมี
ไมมี

คิด
ปี 2559
เป็ น กรรมการ/
คู่
%
ผู้บริหาร สมรส
0.00
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
0.00
ไมมี
ไมมี
0.00
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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รายชื่อกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
8. นายธีรชัย
9. นางพิมสิริ
10. นายเสนห
11. นายอุดม
12. นางสาวนงนุช

ลีนะบรรจง
ปนรอด
เจริญสุข
ตั้งเดชธีรชัย
คําไชยเทพ

ปี 2558
กรรมการ/
คู่
ผู้บริหาร สมรส
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เพิ่ม (ลด)
ระหว่ างปี

ปี 2559
รวม

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

คิด
ปี 2559
เป็ น กรรมการ/
คู่
%
ผู้บริหาร สมรส
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

หมายเหตุ : - ไมนับคูส มรส และบุตร เนื่องจากคูส มรสและบุตรไมไดถือหุน
- ลําดับที่ 10-12 เปนผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

• กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจงลงลายมือชื่อรวมกับ
นายสุทิน เผด็จภัย หรือนายพิพิธ เชาววิศิษฐ หรือนายมณฑล เชตุวัลลภกุล หรือนายธีรชัย ลีนะบรรจง
และประทับตราสําคัญของบริษัท
องค์ ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 16 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
การแต่ งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษัท
y วิธีการแต่ งตัง้
- ผ่ านที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 17 กําหนดใหกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

24

24

รายงานประจำ�ปี 2559

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด
- ผ่ านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดวา ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเปนเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู
y วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามขอบังคั บบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข อ 18 กําหนดใหในการประชุ มสามัญประจํา ป
ทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่ จ ะต อ งออกจากตํ า แหน ง ในป แ รก และป ที่ ส องภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น หาก
กรรมการมิไดตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง
ใหมก็ได
- การออกนอกวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 19 กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ
ขอ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
5. ศาลมีคําสั่งใหออก
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ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 22 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติให
กรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
ผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
คณะกรรมการบริษัท
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงานและ
อนุมัติงบประมาณประจําป
2. พิจารณา กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจ ารณาแต งตั้ ง ถอดถอน และมอบอํ านาจหน า ที่ ใ ห แ ก คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการ
ผูจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
4. พิจารณาแตงตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กํากับดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูบริหาร
รวมทั้งการใชทรัพยสินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ
8. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ
และ/หรือ สอบทาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจาย การสั่งซื้อ การเชา และการเชาซื้อทรัพยสินให
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
10. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การ
จั ด หาแหล ง เงิ น กู ร ะยะยาว และ/หรื อ เงิ น ทุ น ระยะสั้ น ในส ว นที่ เ กิ น อํ า นาจของคณะ
กรรมการบริหาร
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13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพยสินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ
15. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารจั ด จ า งในลั ก ษณะของการจ า งทํ า ของ ในส ว นที่ เ กิ น อํ า นาจ
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพไม
สามารถใชงานได ในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
17. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินคา
คงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในสวนที่เกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
18. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ
และ/หรือ หลักทรัพยอื่นใดที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหนวย
ลงทุน หรือ หลักทรัพยอื่นที่มีความนาเชื่อถือที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
19. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทยอย
20. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม
21. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผูถือหุน รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองทั่วไป และ/หรือ เงินปนผล ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
22. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็น
เฉพาะเรื่อง
23. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารให ว งเงิ น เครดิ ต และสิ น เชื่ อ ลู ก ค า
ในส ว นที่ เกิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
24. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัทแม และ/หรือ บริษัท โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน เปนตน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท และ/หรือ ผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทในกลุม บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) โดยทําหนาที่ในการดําเนินกิจการ และบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหนาที่ที่มี
และไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ในป 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร จํานวน 6 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริหาร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายสุทนิ

เผด็จภัย

3. นายมณฑล
4. นายพิพิธ
5. นายธีรชัย

เชตุวัลลภกุล
เชาววิศษิ ฐ
ลีนะบรรจง

6. นางพิมสิริ

ปนรอด

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559)
กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559)
กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559)

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดํ า เนิ น กิ จ การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ นโยบาย ระเบี ย บ
ขอกําหนด คําสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุก
ประการ
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2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทรวม กําหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ขยายงาน การประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้ง
บรรลุตามเปาหมาย
3. พิ จ ารณาเรื่ อ งการจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ตามที่ ฝ า ยจั ด การเสนอก อ นที่ จ ะนํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําป ในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จะได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไว
แลว
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินดานสินทรัพย ไมวาจะเปนการซื้อทรัพยสินถาวร
เครื่องใชสํานักงาน การซอมแซมและบํารุงรักษา การตัดจําหนาย/ขายทรัพยสินถาวร การเชา/เชา
ซื้อทรัพยสินเกิน กวางบประมาณ ในวงเงินแต ละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัท ให
อํานาจไว
6. ใหคําแนะนําการขยายธุรกิจในหลักการและการรวมทุนกับบุคคลอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติ
ของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุ มั ติการจั ดจ างในลั ก ษณะของการจา งทําของที่ เกี่ ย วข อ งกับ ธุ ร กิ จ การค าปกติ
ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล
และดานการปฏิบัติการอื่นๆ
11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวา งกาล หรือ เงินปนผล
ประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจ
เพื่อใหบุ คคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริห ารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
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13.

14.
15.

16.
17.
18.

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน
โดยใหมีอํานาจกําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนด
เงื่อนไขในการสั่งจายบัญชีของธนาคารตางๆ ที่บริษัทไดมีบัญชีอยู
พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน
กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือ หนวยลงทุน
ในหลักทรัพยที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ
หนวยลงทุนในตราสารหนี้ ในมูลคาการลงทุนในแตละสวนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดให
อํานาจไวโดยอาจมอบหมายใหกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งทํารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวมเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ใหอํานาจไว
ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

ทั้ง นี้ อํ า นาจของคณะกรรมการบริ ห ารจะไม รวมถึ งการอนุมั ติ รายการใดที่ อ าจมี ค วามขั ดแย ง หรือ
รายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดสวนเสีย หรือ
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทแม และ/หรือ บริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผูถือหุนใหทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติกําหนดโครงสราง
กรรมการ และจัดสรรตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง

1. นายวรวิทย

ศิริวัฒนวมิ ล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

พรนราดล

เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูดานการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรูดานบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรูดานวิศวกรรม

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดั ง กล า วต อ งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต อ งประกอบด ว ยข อมู ล อย า งน อ ย
ดังตอไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํ า นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข า ร ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) การอื่ น ที่เห็น ว า ผูถื อหุน และผู ล งทุ น ทั่ วไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน าที่แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการ และผูบริหารระดับสูง
ในป 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 4 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน
นายวรวิทย ศิริวัฒนวมิ ล
นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
ดร.พิสณฑ
อุดมวรรัตน
นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง

นายฐานพันธ

ทรัพยสาคร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่มีใชอยูในปจจุบัน
2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวังใหมี
ความเปนธรรมและเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนแกกรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดสวน
การจายคาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม
5. พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนํา ที่
เกี่ยวของ
6. พิ จ ารณากํ า หนดเกณฑ ใ นการประเมิ น ผลกรรมการผู จั ด การและค า ตอบแทน เพื่ อ นํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
7. กําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ และนําเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
8. พิจารณาการจายคาตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจัดการ หมายถึง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูบริหารของ
บริษัท
มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท หรือตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจนบั ง คั บ บั ญ ชาฝ า ยบริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ภ ายในระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ในป 2559
บริษัทไดมีประกาศแตงตั้ง นายสุทิน เผด็จภัย เปนกรรมการผูจัดการ ตั้งแตวันที่ 24
กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
บริหารและดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
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4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
6. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การ
ถอดถอน การกํ า หนดเงิ น ค า จ า ง ค า ตอบแทน พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ โบนั ส พนั ก งาน
สวัสดิการ และการเลิกจา ง พนักงานในตํา แหนงผูบริหารในระดับตางๆของบริษัท ซึ่งมิไดดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหาร และไมรวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซอมแซมและบํารุงรักษา เชา และเชาซื้อทรัพยสินเครื่องใชสํานักงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ การค า ปกติ ที่ เ กิ น กว า งบประมาณ ในวงเงิ น แต ล ะรายการไม เ กิ น ตามที่
คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
8. พิ จ ารณาและอนุมั ติ การจั ด จ า งในลั กษณะของการจ า งทํ า ของที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ธุร กิ จ การค า ปกติ
ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได
มีมูลคาทางบัญชีรวมไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของ
บริษัทภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของ
บริษัทที่ตางประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากร
บุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษัทในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐศีลธรรมอันดี
ของประชาชนและขอบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อหรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทํา
ธุรกิจปกติของบริษัทในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
17. พิจารณาลงทุน หรื อขายเงิ นลงทุนในหุ นสามัญและหรือหน วยลงทุนในหลั กทรัพยที่ อยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในมูลคาการลงทุนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
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18. พิจารณาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
19. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ใหอํานาจไว
ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใด
ที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทแม และ/หรือ บริษัท ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
สรุ ปจํานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ไดกําหนดตารางการประชุมตามปกติของแตละคณะ ไวเปนการลวงหนา 1 ป และอาจนัดหมาย
เพิ่มเติมเปนการประชุมพิเศษตามความจําเปน คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุมโดยการเขารวมประชุม สรุป
ไดดังนี้
การประชุมของคณะกรรมการ
แต่ ละชุด
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559
วิสามัญผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ปี 2559
รวมจํานวนครัง้ ทัง้ สิน้
1
4
8
13
1
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กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
ค่ าตอบแท

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒนวมิ ล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน
เผด็จภัย
เชตุวัลลภกุล
ลีนะบรรจง
เชาววิศษิ ฐ
ปนรอด
สุคนธทรัพย

กรรมการ
บริษัท

1. นายวุฒิชยั
2. นายวรวิทย
3. นายวิเชียร
4. รศ. ดร.พิสณฑ
5. นายสุทนิ
6. นายมณฑล
7. นายธีรชัย
8. นายพิพิธ
9. นางพิมสิริ
10. ดร.ดามพ

วิสามัญ
ผู้ถอื หุ้น

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผู้ถอื หุ้น

การเข้ าประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

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

-

4/4
4/4
4/4
4/4
3/31/
4/4
3/31/
3/42/
3/31/
-

8/8
8/8
8/8
-

12/121/
11/111/
13/13
9/111/, 2/
11/132/
9/111/, 2/
1/13/

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

หมายเหตุ 1/ ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
2/ ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจจําเปน
3/ ลาออกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในปี 2559
ก)

ค่ าตอบแทนกรรมการ

บริษัทไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
เปนวงเงินรวม 1,950,000.- บาท โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบ
อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้
36

36

รายงานประจำ�ปี 2559

(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คา เบี้ย ประชุม ครั้งละ 30,000.- บาท ทั้ งนี้ สํา หรับ ประธานกรรมการได รับเงิ นเดื อน
ประจําแลว หรือเปนประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขา
รวมประชุมครั้งละ 20,000.- บาท
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือน
ประจําแลว หรือเปนพนักงานในเครือจะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้ง
ละ 5,000.- บาทแทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท
(4) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.- บาท
ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตละชุดตามความเปนจริง เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 840,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

80,000.-

-

5,000.-

่

รวม

พิจารณา

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

บริษัท

รายชื่อกรรมการ/

คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทน (บาท)

85,000.-

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร1/
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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2. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล

่

รวม

พิจารณา

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

บริษัท

รายชื่อกรรมการ/

คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทน (บาท)

60,000.-

200,000.-

25,000.-

285,000.-

60,000.-

120,000.-

15,000.-

195,000.-

60,000.-

120,000.-

15,000.-

195,000.-

20,000.-

-

-

20,000.-

15,000.-

-

-

15,000.-

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมพิจารณาคาตอบแทน
4. รศ. ดร. พิสณฑ อุดมวรรัตน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
6. นายพิพิธ

เชาววิศิษฐ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
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7. นายสุทิน เผด็จภัย

่

รวม

พิจารณา

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

บริษัท

รายชื่อกรรมการ/

คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทน (บาท)

15,000.-

-

-

15,000.-

15,000.-

-

-

15,000.-

15,000.-

-

-

15,000.-

- กรรมการบริษัท2/
- กรรมการบริหาร2/
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท2/
- กรรมการบริหาร2/
9. นางพิมสิริ ปนรอด
- กรรมการบริษัท2/
- กรรมการบริหาร2/
รวมทัง้ สิน้

340,000.-

440,000.-

60,000.-

840,000.-

หมายเหตุ : 1/ ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ และผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผูบริหารใน
ระดับเทียบเทารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้

ค่ าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ คาเชาบาน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและคาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ปี 2559
ปี 2558
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน (ล้ านบาท) คน
(ล้ านบาท)
5
7.15
5
6.22
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ค) ค่ าตอบแทนอื่นๆ
บริษัทไมมีนโยบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่ง
ไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
(1) คาตอบแทนอืน่ ของกรรมการบริษทั
- ไมมี (2) คาตอบแทนอืน่ ของผูบริหาร
กรรมการบริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับเทียบเทา
รายที่สี่ทุกราย มีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบ
กองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย
หากเดื อนใดสมาชิก ไม ไ ดสะสมเงินเขา กองทุ น นายจ า งไม ตองจ า ยเงิ น สมทบใหส มาชิก ผู นั้น ในเดือ นนั้ นๆ
เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
จํานวนพนักงานทัง้ หมด
รายการ
จํานวนพนักงาน
- สํานักงาน
- สายการผลิต

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

รวม

46
93
139

50
80
130

55
78
133

58
78
136

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไมมี ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไมมี -
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ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในป 2559 บริษัทไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยัน และเงินพิเศษ โบนัส และ
คาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวนเงินรวม 49.67 ลานบาท
เงินเดือนและค่ าแรง
คาตอบแทนรายเดือนที่จายใหพนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานใหกับบริษัท ซึ่งจะพิจารณา
จากตําแหนงงาน หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอองคกร
โบนัส
เงินพิเศษที่จายใหพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปนั้น โดยไมมีการกําหนดเปนอัตรา
ตายตัว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนสวัสดิการที่จัดใหพนักงาน และเปนการสงเสริมการออมเงิน
รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ จะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนใน
อัตราเดียวกันดวย เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของ
กองทุน
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รายการระหว่ างกัน
1

การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่ างกัน มีดังนี้
มูลคา
รายการ
(ลานบาท)

บริษทั ทีเ่ กี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ประเภทรายการ

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี
เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)

บริษัทยอยภายใต
บมจ. แคปปทอล
เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค
(CEN) และมีกรรมการ
รวมกัน

- รายไดจากการใหใช
วงเงินสินเชื่อ
- รายไดคางรับ

0.070

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิ
เนียริ่ง
เน็ตเวิรค(มหาชน)(CEN)

บริษัทแมถือหุน
รอยละ 74.26
และมีกรรมการ
รวมกัน

- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน

0.720

- คาใชจายคางจาย

0.192

0.027

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
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

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหวางกันในปที่ผานมาทั้งหมดเปนไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีนโยบาย
ในการทํารายการดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ทั้งดานนโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจาก
ราคาตลาดหรือเปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงกันไวเปนสําคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นวามีความเปนธรรมและสมเหตุสมผลแลว
3. มาตรการหรือขัน้ ตอนของการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหวางกันที่เป นธุรกรรมปกติ และมีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปใน
ลักษณะเดียวกันที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการ
คาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปน กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ฝาย
จัดการตองรายงานธุรกรรมภายใตเงื่อนไขดังกลาวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เปนประจําทุกไตรมาส
42
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รายการระหวางกันที่มิใชรายการปกติ หากมิไดมีขนาดของรายการซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทกอนเปนลําดับแรก และถาขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยูในอํานาจหนาที่ที่จะ
สามารถอนุมัติได การอนุมัติการทํารายการระหวางกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผูมีสวนไดเสียไมเขารวม
ประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน แตถาขนาดของรายการระหวางกันมีขนาดที่เกินอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารที่จะอนุมัติได คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยผูที่มีสวนไดเสียไมเขารวมประชุมและมิได
ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการระหวางกันอยางเหมาะสม โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการ
ที่กําหนดไวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปดเผยขอมูลการทํารายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอสาธารณชนใหมีความถูกตองและครบถวน
4

แนวโน้ มในการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันยังคงดําเนินตอไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือนอยลงขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ
สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่
ไดกําหนดขึ้น และกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ของบริษัท
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การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของ
บริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกัน โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการ
ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน
การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท ดังนี้
1. กลยุทธและเปาหมาย ไดกําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา
3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกตองเชื่อถือได
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลองกับ
กฎหมายและขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพยสิน บุคลากร รวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่กํากับการปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและ
กํากับดูแลที่ดี สรางมูลคาเพิ่ม สรางความมั่นใจ ใหกับหนวยงานของรัฐ และสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk
Management : ERM) หรือที่เรียกวา “COSO ERM Framework” ใชเปนเครื่องมือของฝายจัดการในการพัฒนา
กระบวนการตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายบริหารงาน
การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท สรุปสาระสําคัญดังนี้
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1. ด้ านการควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสรางองคกร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายอยางแนชัด เพื่อประโยชนใน
การติดตามตรวจสอบในการดําเนินงาน บริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงานหลักและมีการปรับปรุง
ระบบงานยอยเพื่อใหมีประสิทธิภาพที่รัดกุมและลดการทํางานที่ซ้ําซอน เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติงานภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแตละปโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ภาวะ
เศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแขงขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไวอยางชัดเจน
2. ด้ านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทไดมีการติดตามปจจัยความเสี่ยงตางๆ เชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษีอากร อัตรา
แลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและตนทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการใหธุรกิจคงสภาพ
ดําเนินการอยูได และไดมีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมพนักงานใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปสถานการณสภาพแวดลอมและการดําเนินการของกิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่
จะมีตอผลการดําเนินงานตอการขาย ตอตนทุน และการทํากําไรของบริษัทอยางสม่ําเสมอในแตละหนวยงาน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ จะเปนผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตน
เพื่อหามาตรการปองกัน และบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอกิจการและพนักงานที่องคกรยอมรับได
และไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
3. ด้ านการควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝายบริหารตามลําดับ
ขั้นไวอยางชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแตระดับตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีความโปรงใส ดูแลผลประโยชนใหแกผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสีย และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและผลประโยชนทับซอน ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุน
รายใหญ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ และผูบริหาร บริษัทไดมีมาตรการในการอนุมัติ โดยตองผานที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท และผู อ นุ มั ติ ต อ งไม มี ส ว นได เ สี ย ในธุ ร กรรมดั ง กล า ว โดยธุ ร กรรมนั้ น ต อ งก อ ให เ กิ ด
ผลประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธของบริษัท
ทําหนาที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอกําหนดไดอยางเหมาะสม
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4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information&Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร ที่ทันสมัยและมี
ระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองคกร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการ
จัดเก็บขอมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได และไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อ
สนับสนุนองคกรใหมีความคลองตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองตอการเติบโตของบริษัทที่เห็นได
อยางชัดเจน
บริษัทมีชองทางการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่ว ถึงทั้ง
องคกรโดยขอมูลที่สําคัญจะถูกถายทอดจากผูบริหารระดับสูงลงสูพนักงานไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีชองทางการ
สื่อสารจากพนักงานขึ้นตรงสูผูบริหารระดับสูงไดอีกดวย
5. ด้ านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อใหมั่นใจไดวา มาตรการ และระบบการ
ควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา และ
บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และยังจัดใหมีการ
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝายบริหารใสใจตอการบริหารจัดการที่
รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเปาหมาย สามารถรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระและครบถวนเพียงพอ
มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม มีความเปนอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและ
งานที่ได รับมอบหมายเพิ่ม เติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษั ท ผูตรวจสอบภายในได
ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและรายงานประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุง
แกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับ
การประกอบกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ไดประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ ดาน
การควบคุมภายในองคกร ดานการประเมินความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ดานระบบสารสนเทศและ
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การสื่อสารขอมูล และดานระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรม
กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุม
ภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทแตงตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล เปนพนักงานของ บริษัท แคปปทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ ตําแหนงผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน เปนผูดํารง
ตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอยางเพียงพอ เพื่อใหมีระบบงานหรือกระบวนการ
ทํางาน มีการจัดการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผูบริหารทุกสวนงานมีสวนรวมในการพิจารณา
วิธีการปรับปรุง/แกไขใหมีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ทั้งนี้ หัวหนางานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมี นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
และกรรมการที่เปนกรรมการบริหาร 1 ทาน คือนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ทั้งนี้ ในป 2559 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับของบริษัท เพื่อทํา
หน า ที่ ท บทวนผลประโยชน ต อบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู จั ด การ โดยให มี ก ารกํ า หนด
หลักเกณฑ หรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการที่เปนธรรม และสมเหตุสมผล
อนึ่ง ในการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเห็นวาเหมาะสม
สอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการตางๆ คํานึงถึงขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของจํานวนกรรมการและเปรียบเทียบอางอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดวย

ในนามคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

( นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล )
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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รุน 4/2009

• Financial Statements for Directors (FSD)

• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 78/2009

(IOD) :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วันที่ 22 กันยายน 2551

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
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(ป)

วันที่ไดรับการแตงตั้ง :

ผูกพัน

• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอานาจลงนาม

• ประธานกรรมการบริษัท

ตําแหนง :

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

0.0001%

คิดเปน
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ลีนะบรรจง

กับนายธีรชัย

เปนลูกพี่ลูกนอง

ระหวางผูบริหาร

บริษัท
450 หุน

ทางครอบครัว

ความสัมพันธ

ถือหุน ใน

สัดสวนการ
ตําแหนง

ประสบการณ

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท

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

ประธานกรรมการบริษัท

ป 2553 – ปจจุบัน

ป 2551 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 8 แหง

ป 2551- ปจจุบัน

ป 2551- ปจจุบัน

บริษัท

บจก. สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี อําพัน
ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร

ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน

บจก.พาราไดซ กรีน เอนเนยยี่

เอ็นเตอรไพรส

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี

บจก.เอเวอรกรีน ไบโอแมส

บจก.ไปปไลน เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เอ็นเนซอล

บมจ.เอื้อวิทยา

เน็ตเวิรค

บมจ.แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 บริษัท

ชวงเวลา

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบริษัทและผูบ ริหาร
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รายงานประจำ�ปี 2559

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

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
รุน 21/2004

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

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

58

คุณวุฒิทางการศึกษา

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล 56
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 24 เมษายน 2552

2. นายวรวิทย ศิริวฒ
ั นวิมล
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

-ไมมี-

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บริษัท
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-ไมมี-

-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ตําแหนง

ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษา
เจาของและหัวหนาสํานักงาน
ที่ปรึกษา

ป 2535 – ปจจุบัน
ป 2535 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

ป 2550 – ปจจุบัน
ป 2540 – ปจจุบัน

กรรมการ

ป 2554 – ปจจุบัน

บริษัท

บจก. วี เอส เอส เอ็น

บจก. อาศาบางกอก

บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอรเนชัน่
แนล ฟูด กรุป
สํานักงานบัญชีและกฎหมาย
เจริญสุข

บจก. ลาชูเล คอสเมติคส
(ประเทศไทย)

นิติบุคคล หมูบา นจัดสรรกลาง
เมืองเดอปารีส รัชวิภา

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 5 แหง

ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน –ไมม-ี

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน –ไมม-ี

ป 2550 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน –ไมม-ี

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน –ไมม-ี

ชวงเวลา

ประสบการณ

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)

51

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

5. นายสุทนิ เผด็จภัย
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม
ผูกพัน
• กรรมการผูจัดการ

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558

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

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

58

43

อายุ
(ป)

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

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

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา Tokyo
Institute of Technology Tokyo, Japan
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บริษัท
-ไมมี-
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-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมมีตําแหนง

บริษัท

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

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส
ป 2556 – ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมม-ี

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2554 - ปจจุบัน
รองศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

ชวงเวลา

ประสบการณ
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รุน 82/2010

ป 2553 – ปจจุบัน

• Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

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

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

ป 2553 – ปจจุบัน

พิจารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและ

รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท

(IOD)

ป 2557 – ปจจุบัน

ป 2553 – ปจจุบัน

ป 2553 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 9 บริษัท
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ตําแหนง

บริษัท

บจก.สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซึ อําพัน ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

บจก.พาราไดซ กรีน เอนเนอยี่

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส

บจก.เอเวอรกรีน ไบโอแมส

บจก.ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เอ็นเนซอล

บมจ. เอื้อวิทยา

เน็ตเวิรค

บมจ.แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 แหง

ชวงเวลา

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

0.0001%

คิดเปน

-ไมมี-

ระหวางผูบริหาร

บริษัท
450 หุน

ทางครอบครัว

ถือหุน ใน

ประสบการณ

วันที่ 1 เมษายน 2553

รามคําแหง

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาโท สาขาการบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
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(ป)

สัดสวนการ

วันที่ไดรับการแตงตั้ง :

ผูกพัน

• กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริษัท

ตําแหนง

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

วันที่ไดรับการแตงตั้ง

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร

ตําแหนง

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ
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8. นางพิมสิริ ปน รอด

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
(เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

45

อายุ
(ป)

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม
ผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

-ไมมี-
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-ไมมี-

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2559 - ปจจุบัน
ป 2559 - ปจจุบัน
ป 2559 - ปจจุบัน
ป 2559 - ปจจุบัน

งบการเงิน

เจาหนาที่บริหาร ฝาย
วางแผนและวิเคราะห

ผูชวยประธาน

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ป 2558 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 1 แหง

กรรมการบริษัท

ป 2558 – ปจจุบัน

เน็ตเวิรค

บมจ.แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับลิวซี อําพัน ไบโอแมส

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส

บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร
บจก.เอ็นเนซอล

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

บจก.พาราไดซ กรีนเอนเนอยี่

ป 2558 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท

บจก.เอเวอรกรีน ไบโอแมส

บมจ.ไดแมท (สยาม)

บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิรค
บมจ. เอื้อวิทยา

บริษัท

ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 8 แหง
ป 2558 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท

ประสบการณ
สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ครอบครัว
ถือหุน ใน
ชวงเวลา
ตําแหนง
ระหวางผูบริหาร
บริษัท
-ไมมีเปนลูกพี่ลกู นอง ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง
กับนายวุฒิชยั
ป 2556 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
ลีนะบรรจง
กรรมการบริหาร
ป 2556 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
ป 2558 – ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
ป 2559 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 มีนาคม 2559

11. นายเสนห เจริญสุข
ตําแหนง
• ผูจัดการอาวุโส
ฝายเทคโนโลยีฯ

52

50

10. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย
ตําแหนง
• ผูจัดการอาวุโสฝายขาย

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2556

43

อายุ
(ป)

9. นายพิพิธ เชาววศิ ิษฐ
ตําแหนง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม
ผูกพัน
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 20 เมษายน 2555

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
รุน 79/2009
• Company Secretary Program (CSP)
รุน ที่ 53/2013
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-ไมมี-

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บริษัท
• Master of Business Administration American 450 หุน
Intercontinental University, Georgia USA
คิดเปน
• Bachelor of Science David Lipscomb
0.000075%
University, Tennesee USA
คุณวุฒิทางการศึกษา
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-ไมมี-

-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมมีตําแหนง

บริษัท

บรรณาธิการ

ผูจัดการอาวุโสฝายขาย

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ผูจัดการอาวุโสฝาย
เทคโนโลยีฯ
ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมม-ี

ป 2559 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมม-ี

ป 2556 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

ป 2549 – ปจจุบัน

บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส

AP Research Publishing
Co.,Ltd.

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

ชวงเวลา

ประสบการณ

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ :

วันที่ 1 สิงหาคม 2556

วันที่ไดรับการแตงตั้ง

การเงิน

• ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ

12. นางสาวนงนุช คําไชยเทพ
ตําแหนง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ไมมี-

บริษัท
-ไมมี-

ระหวางผูบริหาร

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน ใน
ครอบครัว
ตําแหนง

และการเงิน

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของกัน -ไมม-ี

ป 2556 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

ชวงเวลา

ประสบการณ
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1. คณะกรรมการบริษัท ลําดับที่ 1-9 ผูบริหาร ลําดับที่ 10-12 และเลขานุการบริษัท ลําดับที่ 9
2. กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 9
3. สัดสวนการถือหุน บริษัท ไมนับรวมคูสมรส และบุตร เนื่องจากคูสมรสและบุตรไมไดถือหุน
4. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 9 ทาน -ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย5. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 9 ทาน -ไมมีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต6. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 9 ทาน -ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบป 2559

40

(ป)

อายุ

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส

บริษัท

คณะกรรมการ
Board of Directors

ประธานกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
Mr. Wutichai Leenabanchong Chairman of the Board
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Director
กรรมการบริษัท
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
Director
Mr. Worawit Siriwatwimol
กรรมการอิสระ
Independent Director
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of Audit Committee
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of Remuneration Committee
กรรมการบริษัท
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
Mr. Wichian Sopanpanichkul Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Remuneration Committee
4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
Associate Professor
Dr. Pison Udomworarat
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กรรมการบริษัท
Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Remuneration Committee

รายงานประจำ�ปี 2559

5. นายสุทิน เผด็จภัย
Mr. Suthin Phadetpai

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
Mr. Monthon Chatuwallopkul

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
Mr. Teerachai Leenabanchong

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director

8. นางพิมสิริ ปิ่นรอด
Mrs. Pimsiri Pinrod

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director

9. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
Mr. Pipit Jaovisidha

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
1. ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษทั ภาษาไทย
ชื่อบริษทั ภาษาอังกฤษ
เลขที่ทะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสํานักงาน

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต

:
:
:

:
:
:
:

บริษทั ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
Rayong Wire Industries Public Company Limited
0107552000111
ผลิตและจําหนาย
(1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed
Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง(Steel Wires Strand for
Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม
(Gas Metal Arc Welding Wire หรือGMAW)
(4) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
(5) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel wire หรือ
“OLC”)
(6) ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
สํานักงานใหญ และโรงงานผลิต
เลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
038-684-522-7
038-684-490
สํานักงานสาขา
เลขที่ 900/14 ชั้น 18 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
02-682-6328
02-682-6361-2
www.rwi.co.th
58

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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จํานวนหุนที่จําหนาย

:

ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนชําระแลว 300,101,050 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 600,202,100 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

2. การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
-ไมม-ี

3. บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

:

- นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
- นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- นางสาวสกุณา แยมสกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 15
ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0-2344-1000 โทรสาร: 0-2286-8200

4. ข้ อมูลสําคัญอื่น
-ไมม-ี
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดยยึด
หลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ
และความระมัดระวัง มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงาน
ทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ และไดมีการทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกป
ซึ่งบริษัทเห็นวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
ในป 2559 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้
การเข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต
ดวยเห็นถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริต และเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
บริษัทไดมีสวนรวมแสดงเจตนารมณโดยเขารวมกิจกรรมรณรงคกับภาคีเครือขายของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายใหมีแนวปฏิบัติการตอตานคอรรัปชั่น
โดยจะดําเนินการปรับปรุงคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของ
บริษัท ในเรื่อง “การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ” และ “การให
หรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวางและ
เพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทใหบริษัทเขารวม
ประกาศเจตนารมณในการเขาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งไดผานการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558
ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทจะไม
เรียกรอง หรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด จากลูกคา คูคา ผูรับเหมา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทไมวากรณีใดๆ รวมถึงดําเนินการจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการการกระทําที่เขาขาย หรือ
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สุมเสี่ยงในลักษณะดังกลาว และกําหนดมาตรการในการคุมครองบุคคลใดๆ ที่รองเรียนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริ ษัท ยั งได จั ดให มีชอ งทางในการสื่ อ สารเพื่ อ ให พ นั ก งานและผู ที่ ส ว นเกี่ ยวข อ งสามารถ
ที่จะแจ งเบาะแสอัน ควรสงสัยหรื อขอรองเรีย น เมื่ อพบเรื่ องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจ ริตหรื อ
ประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหาย
ตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดํา เนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของ
บริษัท โดยผานชองทาง ดังนี้
• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) (02) 682-6328 ตอ 450
E-mail : pipit@rwi.co.th
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6328 ตอ 441
E-mail : komwuthi@cenplc.com
เพื่อใหสอดคลอง “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555” ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และกําหนดใหมีแนวปฏิบัติโดยไดจัดแบงเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสว นไดเสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ และเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกราย สงเสริมและอํานวยความสะดวก
ใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่ตนเองสมควรไดรับอยา งเต็มที่ ดวยวิธีการและ
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยแตละหุนมีสิทธิ
ออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น ดังนั้น ไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของ
ผูถือหุนในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้
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1. สิทธิขัน้ พืน้ ฐาน
• สิทธิในการเปนเจาของหุน การซื้อขาย หรือโอนหุนที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ
• สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สําคัญ
• สิทธิในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตน
• สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
• สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
• สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผูถือหุน
• สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกําไร / เงินปนผล อยางเทาเทียมกัน
• สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันตอเหตุการณ โดยบางเรื่อง
แมวาตามกฎหมายจะไมไดอยูในเกณฑที่กําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปน
ที่ผูถือหุนควรได รับทราบ บริษัท ก็จะเปดเผยข อมูลนั้ นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผานทาง
เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และผานทางเว็บไซตของบริษัท
www.rwi.co.th
2. สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสารที่สาํ คัญ
สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันตอเหตุการณ โดยบางเรื่องแมวา
ตามกฎหมายจะไมไดอยูในเกณฑที่กําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรได
รับทราบ บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ
www.set.or.th และผานทางเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน เชน
• บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปด
สมุ ดทะเบียนผู ถือหุ น เพื่ อประชุม สามั ญประจํ าป ปจจุ บันก อนวันประชุ ม จํ านวนการถื อหุ นของผูถื อ
หุนสวนนอย
• ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ
• รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ
ของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจและเชื่อมั่นวาโครงสรางการดําเนินงานมีความโปรงใส และตรวจสอบได
พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สรางผลตอบแทนแกผูถือ
หุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเนื่อง
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• บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือ
หุนตางชาติ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-mail :
pipit@rwi.co.th หรือโทรศัพทสายตรง (02) 682-6328 ตอ 450
3. สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหมีการจัดการประชุมผูถือหุนที่คํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของ
ผูถือหุนในการเขารวมประชุมตามแนวทางของกฎหมาย ควบคูกับหลักปฏิบัติเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งในเรื่องสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญ
ผูถือหุนปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี และในกรณีที่มีความ
จําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชนของผูถือหุนหรือ
เกี่ยวของกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑกฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นก่ อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนที่โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกรายไดเขารวมประชุมและจัดให
มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย พรอมสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยบริษัทไดปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผูถือหุนอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 เวลา
9.00 น. ในการประชุมทุกป บริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนตามกฎหมาย ตลอดจนสงเสริมการใชสิทธิและไม
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• แจงมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมผูถือหุน ประจําป 2559 ใหทราบลวงหนากอน 2 เดือน
กอนวันประชุม คือ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 บนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th และผานระบบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม
• เผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบน
เว็บไซตของบริษัท (www.rwi.co.th) ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เปนการลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม
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และเปนขอมูลเดียวกับที่บริษัทมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุน
ของบริษัทเปนผูจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร (เปนภาษาอังกฤษกรณีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ) ลวงหนาใน
วันที่ 21 เมษายน 2559 กอนวันประชุมผูถือหุน 8 วัน เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
รวมทั้งไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน และกอนวันประชุม 22 วัน คือในวันที่
7-9 เมษายน 2559
• แจงหลักเกณฑและขั้นตอนการเขารวมประชุมใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม พรอมแนบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนไดและเปนแบบที่กระทรวง
พาณิชยกําหนด เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ ตามที่ระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใด
แบบหนึ่งก็ได ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งนี้
บริษัทไดแจงแนวทางการเผยแพรดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง
• บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนสามารถสงใบมอบฉันทะเปนการ
ลวงหนาไดไมนอยกวา 1 วันทําการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเขารวมประชุม
เปนการลวงหนา
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
• บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการ
ประชุมแลว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ พรอมนับเปนองค
ประชุมตั้งแตวาระที่เขารวมประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่นโดยในการ
ลงทะเบียน บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขาประชุม พรอมกับจัดเตรียมอากร
แสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน
ตน อีกทั้งจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนทุกราย เพื่อใชในการลงคะแนนเสียง
กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
กรรมการอิสระซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน
• คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุก
ครั้งยกเวนเจ็บปวยหรือติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน
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2559 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเขารวมประชุมครบทุกทาน ประกอบดวยประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงินของบริษัท เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จํานวน 2 คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ
นางสาวชลิตา คงปรัชญา แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และที่ปรึกษา
กฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน ทุมาวงศ จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด เขารวมประชุม
และเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดวย
• กอนเริ่มการประชุมตามวาระ ผูดําเนินการประชุมทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม พรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ
ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม
กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่ง
เสียงและไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอื่น
• ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพิ่มวาระหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการ
นําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ในแต
ละวาระหากมีผูถือหุนประสงคจะเพิ่มวาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
หนังสือเชิญประชุม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในป 2559 ไดมีผูถือหุน 2 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวของเปนผูตอบขอ
ซักถามดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ
เปนลายลักษณอักษร
• การลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย ในการใชสิทธิออกเสียงแตละวาระใชวิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของ
ผูถือหุนเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนทั้งหมด และสําหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทไดนําระบบ Barcode เปนเครื่องมือชวยนับคะแนน มีการ
แสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผูถือหุนรับทราบพรอมกัน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว สามารถประกาศผล
คะแนนไดทันทีหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระ
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ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ ดังนี้
เห็นด้ วย
วาระที่ ราย

หุน

ไม่ เห็นด้ วย
%

งดออกเสียง

ราย

หุน

%

ราย

หุน

%

1 -4

39

449,687,620 74.95

-

-

-

-

-

-

5-7

40

449,692,420 74.95

-

-

-

-

-

-

สําหรับวาระการประชุมผู้ถอื หุ้นที่สาํ คัญ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลประกอบไว้ ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้ แก่
1. การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท : บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยมี
ขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจน หากเปนบริษัทที่
ประกอบกิจการอั น มี สภาพอย า งเดีย วกั น และเป น การแข งขัน กั บกิ จ การของบริ ษัท และการเข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการ
ทํางานที่ไมดางพรอย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. ค่ าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรรโดย
พิจารณากําหนดจายเปนรายครั้งตามการเขารวมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ
จํานวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดเสนอวงเงินคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป
และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ขอ 2 โครงการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1ในหัวขอ “8.4 คาตอบ
กรรมการและผูบริหาร”
3. การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ คาตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของ
การปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา และความสัมพันธกับบริษัท จํานวนปที่ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท
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ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการ
จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยูทั้งของบริษัท โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ซึ่งไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “9.6
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
4. การจ่ ายเงินปั นผล : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร การจายเงินปนผล ซึ่งเปนไป
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา
พรอมทั้งระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปน
ผล
แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ สาํ หรับการประชุม
ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใดกรรมการ
ทานนั้นจะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
• เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัท ในวันทําการถัดไป
• เลขานุการบริษัท บันทึกขอมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน
มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เขา/ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถามหรือ
คําตอบหรือขอคิดเห็น โดยสรุปรายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยแยกเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกลาว
ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนประธานที่ประชุมและจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมผูถือหุน
พรอมทั้งเผยแพรขอมูลและการบันทึกภาพการประชุมผูถือหุนใน Website ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมตองรอใหถึงการประชุม
ในคราวถัดไป พรอมทั้งดําเนินการนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุมเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม
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• หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผล บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการ
จายเงินปนผลใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตอง
และครบถวน
4. การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้น
• บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท และบริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมผูถือหุน ณ วันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 22 มีนาคม 2559
• คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 0.0002 ซึ่งไม
เกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
• สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float เทากับรอยละ 25.70 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดซึ่งเกินกวา
รอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
• บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เทากับรอยละ 0.78 ของหุนที่ออกจําหนายแลว
ทั้งหมด
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลและใหความสําคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการจัดประชุม
สามั ญผู ถื อ หุ น ประจํ า ป (AGM) ที่ จั ดโดยสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และสมาคมส งเสริ มผู ล งทุ น ไทย พรอ มทั้ งเป น ผู
ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2559 โดยบริษัทไดเขารวมโครงการการประเมิน
AGM และไดรับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”
บริษัทมุงมั่นสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือ
หุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือที่
สนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกัน โดยการกําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดย
ไมยุงยากจนเกินไป ดังนี้
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การใช้ สทิ ธิในการประชุมผู้ถอื หุ้น
(1) ผูถือหุนตางชาติ บริษัทไดจัดทําหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุมเปนภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย พรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีทั้ง
ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับ
หนึ่งเสียง (หุนของบริษัทเปนหุนสามัญทั้งหมด)
(3) ในป 2559 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุน ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 โดยมอบ
ใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท ดําเนินการจัดสงหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม ให แ ก ผู ถื อ หุ น ล ว งหน า 8 วั น ก อ นวั น ประชุม และเผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท www.rwi.co.th
ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ Æ ขอมูลผูถือหุน Æ การประชุมผูถือหุน เปนการลวงหนามากกวา 30 วันกอน
วันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
(4) บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขาประชุมเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือสามารถเลือกใชหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนใน
ประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน) ซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมกับเผยแพรลงในเว็บไซต
ของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถ Download ได
บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูออกเสียงแทน โดยมีจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
ทั้งหมด 449,692,420 หุน คิดเปน 74.95 ของจํานวนหุนทั้งหมด 600,000,000 หุน ดังนี้
ผู้รับมอบฉันทะ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บุคคลอื่น

จํานวน (ราย)
17
6
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จํานวนหุ้น
448,694,411

สัดส่ วนร้ อยละ
74.7824

14,400

0.0024

(5) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระ และไมมีการเพิ่มวาระ
การประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
(6) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือหุน
เพื่อใหกระบวนการนับคะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็น
ดวย และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือ
วาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกลาวจะลง
นามในบัตรลงคะแนน แลวชูบัตรลงคะแนนที่ไดรับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวนั้นจะมีชื่อ
ของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจาหนาที่จะบันทึกคะแนนดวยระบบ
Barcode พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได พรอมกันนี้ผลการ
ลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทานสามารถทราบคะแนนในแตละวาระวามี
ผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไปพรอมกัน
(7) บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปโดยไมคิดคาใชจาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ/ไดรับมอบ
ฉันทะที่ไมไดติดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ
(8) บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และจัดใหมีการเผยแพรรายงานการ
ประชุม และภาพการประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของบริษัท ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
• บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและ ผูถือหุน
และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเอง และ/หรือ ผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง และ/หรือ ผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใหทําธุรกิจ
แขงขันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง
• นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไว ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด
• ในป 2559 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏ
วามีการใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
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การกําหนดเรื่ องการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของบริษัท
• บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูล
ภายในทํ า การซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ในช ว ง 1 เดื อ นก อ นการเป ด เผยงบการเงิ น แก ส าธารณชน
นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย หากมีการซื้อขายหุนของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และสงสําเนาใหเลขานุการ
บริ ษัท ซึ่ งเปน หน า ที่ที่ จะตองปฏิ บัติแ ละดํ าเนิ น การตามที่กํา หนด ทั้ งนี้ให นับ รวมถึ งกรรมการและผูบริ หาร
เมื่อแรกเขารับตําแหนงใหม ตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต.
• เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัท
ทุกทานเปนการลวงหนา เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย
• ในป 2559 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดไมปรากฏวามีการซื้อ
ขายหุนในชวงเวลาที่หามมีการซื้อขายหุน บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง กรณีจะทําการซื้อขายหุนของบริษัท ใหแจงตอคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซื้อขาย
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝาย
หนึ่ง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือ
หลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางครบถวน
• การทํารายการระหวางกัน บริษัทไดดําเนินการดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจ
การคาและเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติใน
เรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดเปน
นโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน
• บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันและในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตอง
เปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการ
ทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง
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• บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้น
เพื่ อ ให ก รรมการบริ ษั ท ที่ ไ ม มี ส ว นได เ สี ย สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า งเต็ ม ที่ แ ละมี อิ ส ระในการลงมติ
โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีทานใดบา ง
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผยชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และ
กรรมการบริษั ทที่มี ความเห็น ตา งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี ) ต อตลาดหลั กทรัพยแ ห ง
ประเทศไทย ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้ง
มีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
การดูแลเรื่องการซือ้ ขายสินทรัพย์
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยในการทํารายการดังกลาวกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
บริษัท ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม คํานึงถึงการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจรวมกัน เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการทําธุรกิจที่ยั่งยืน และไดกําหนดเปนแนว
ปฏิบัติไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะ
ไดรับการคุมครองดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย และปฏิบัติดวยความเสมอภาคและกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัท
และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จะรวมกันหาแนวทางแกไข และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเปนประโยชนกับทุก
ฝาย
ช่ องทางการมีส่วนร่ วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ติดตอสื่อสาร เสนอแนะ หรือแจงเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่
อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจะ
เปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและผูมีสวนไดเสีย
ถูกละเมิดสิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม ผานทางชองทาง ดังนี้
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• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 682-6328 ตอ 450 E-mail : pipit@rwi.co.th
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6328 ตอ 441 E-mail : komwuthi@cenplc.com
หรือที่อยูทางไปรษณีย ไดแก บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 900/14 อาคารเอสวีโอ
เอทาวเวอร ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรสาร (02) 682-6361
บริษัทกําหนดใหทั้ง 2 หนวยงานตองรายงานขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทําการ
สอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไม
ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริ ษั ท จะเก็ บ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งไว เ ป น ความลั บ และคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู ร อ งเรี ย น
โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงใหความรวมมือในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอ
รองเรียน เชนรบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนผาน
ชองทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุนซึ่งรวมถึงผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอยและนักลงทุนสถาบัน
มีโอกาพบปะ สื่อสารและรับฟงรายงาน ความกาวหนาและผลการดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานมา ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งขอซักถาม ขอติชม ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนตางๆ จะสงตอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
ทั้งนี้ บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการ
โดยใชกลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม
ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทไดคํานึงถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียขององคกรอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด ทําใหในปที่ผานมาไมปรากฏกรณีที่บริษัทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การเลิกจาง ผูบริโภค การ
แขงขันทางการคาและสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย
จริยธรรมธุรกิจในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงาน
บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายการปฏิ บั ติ ต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย โดยจั ด ทํ า เป น คู มื อ “จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเปนกรอบความประพฤติ
ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงการสรางความสมดุลและเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสีย
ซึ่งไดเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัทดวย รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการ
เสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดไวดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทเคารพในสิทธิของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย และ
กฎระเบียบตางๆ โดยบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตและสรางผลตอบแทนที่เหมะสมและเปนธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบบริหารจัดการอยางโปรงใสและมีระบบที่เชื่อถือได
ในป 2559 บริษัทงดจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2558 เนื่องจากบริษัทตองสํารองตามกฎหมาย
และสํารองเงินสดเปนเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนเพิ่มในโครงการตางๆ ในอนาคต
นอกจากนี้ ไดรายงานผลการดําเนินงานของกิจการเปนประจําทุกไตรมาส และเปดเผยการทํารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และเว็บไซตของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและ
ขอมูลอิเลคโทรนิค
พนักงาน : พนักงานของบริษัททุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนสวนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจ
สูความสําเร็จตอเปาหมายทางธุรกิจขององคกร และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน
องคกร โดยดูแลพนักงานอยางเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางานบริษัทมีนโยบาย
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พื้นฐานในการสงเสริมใหพนักงาน รูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไวใจกัน ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพ
ศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยและสิทธิสวนบุคคล
ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนใหมีความรู ความสามารถ
ใหพรอมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาส
ในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มี
การใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
สวัสดิการพนักงาน : บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชนแกพนักงานในระยะ
ยาวและเพื่อสงเสริมการออมเงินไวในอนาคต รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติกับบริษัทเปนระยะเวลานาน
โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของอัตรา
คาจางและสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย เมื่อพนักงานพนสมาชิกภาพ พนักงานจะไดรับ
เงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน และเปนสื่อกลางใหความชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการ
ตางๆ แกพนักงาน และดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข โดยจัดสวัสดิการตางๆใหแกพนักงานของบริษัท ดังนี้
-

จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อยางตอเนื่อง
จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรสของ
พนักงาน
- จัดใหมีเงินสงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
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- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขากองทุน
ในอั ต รา ร อ ยละ 5 ของค า จ า ง และจะได รั บเงิ น สมทบกองทุ น จากบริ ษั ท ทุ ก เดื อ นในอั ตรา
เดียวกัน
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
- จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการ
พัฒนาและเพิ่มความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
- จัดใหมีสหกรณออมทรัพย
- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือคาเชาบาน
- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑและยา
- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมู
พนักงาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน : บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการทํางาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เพื่อ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน
ฝกซอมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพรขอมูล ขาวสารความรูตางๆ เกี่ยวกับการปองกันโรค และการ
ดูแลสุขภาพแกพนักงานผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตาม
ความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนา
วิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต
ช่ องทางการสื่อสารสําหรั บพนักงาน : บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะ
รองเรียน และแจงปญหาตางๆ ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ หรือ
ผานระบบเว็บไซตของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
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ในปที่ผานมาขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธ
อันดีตอกัน บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันและ
ดําเนินการโดยใชกลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
สิทธิมนุษยชน : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด และ
ถือวาพนักงานทุกคนไดรับเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคลอยางเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการ
แบงแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
• ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงานและไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• ให สิ ท ธิ พ นั ก งานในการโต แ ย ง เพื่ อ พิ สู จ น ต นเองกรณี ถู ก บ ง ชี้ ค วามผิ ด หรื อ ทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่
การงาน ไมมีการเลิกจางอยางไมเปนธรรม
• จั ด ให มี ช อ งทางการสื่ อ สาร เพื่ อ ให พ นั ก งานหรื อ ผู ที่ เ ชื่ อ ว า สิ ท ธิ ข องตนถู ก ละเมิ ด หรื อ ได รั บ
การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและ
ดําเนินการอยางเปนธรรม
ลูกค้ า : บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ
บริษัทดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย และสงมอบสินคาและบริการในราคาที่
เปนธรรม
• จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาดวยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใช
เพื่อประโยชนของตนหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
• คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่องตามนโยบายคุณภาพ
ของบริษัท “มุงมั่นผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สงมอบตรงเวลา พัฒนาอยางตอเนื่อง”
• จัดใหมี หนวยงานเพื่อให บริ การลูก คาหรือผูบ ริโภค รองเรี ยน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคา
อยางแทจริง พรอมจะดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
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ในป 2559 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยสําคัญ สวนขอรองเรียนอื่นๆ บริษัทไดนํามาวิเคราะห
หาสาเหตุ เพื่อดําเนินการแกไข ปองกัน และติดตามทั้งระบบและปรับใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรองนั้น
เกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผูจัดการใหความสําคัญตอเรื่องดังกลาวโดยกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของมี
หนาที่ตองรายงานตอฝายบริหารทุกครั้ง เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี พรอมเสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน สรางความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและลูกคาใหม สงผลใหมคี ําสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
คู่แข่ งทางการค้ า : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม
ปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอคูแขงทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัทรวมทั้งไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไม
ทําลายชื่อเสียงโดยการกลาวหา ใหรายคูแขงทางการคา
ในป 2559 บริษัทและบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
คู่ค้า : บริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคา ตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอ
ชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมาย
• ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
• มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับคูคา เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
• กระบวนการจัดซื้อจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา
• มีแนวปฏิบตั ิสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในป 2559 ไมปรากฏวามีกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
เจ้ าหนี ้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด พรอมสรางความสัมพันธกับ
เจาหนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและความไววางใจกันโดยจายชําระใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตาม
ขอตกลงอยางเครงครัดและตรงตาม Credit Term ที่ไดตกลงไวลวงหนาบริษัทใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารใน
ระบบ Media Clearing ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนี้ ปจจุบันบริษัทมีเพียงเจาหนี้ทางธุรกิจ ซึ่งในป
ที่ผา นมาไมปรากฏวาบริษัทมีการผิดนัดชําระหนี้ใดๆ
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แรงงาน : บริษัทดูแลใหการดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
สิทธิทางการเมือง : บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูบริหารและพนักงานไมใชอํานาจหนาที่ชี้ชวน ใหเพื่อน
รวมงาน รวมถึงผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม
ภาครั ฐ : บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับ
ดูแลอยางเครงครัด โดยใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอพรอม
สรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของ
กฎหมายทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร
อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สังคม และชุมชน : บริษัทไดจัดกิจกรรม หรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสังคมและชุมชน และสรางความเขาใจ และสื่อสารกับสังคมและชุมชน ถึงการดําเนินงานของบริษัท
ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยไมปกปดขอเท็จจริงที่อาจเปดเผยได
สิ่งแวดล้ อม : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการ
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
• สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง
โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสูภายนอกและภายนอกสูภายใน
• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004
การให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอการ
รณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จึงเสริมสรางความรูเรื่อง
สิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
การส่ งเสริ มให้ มีการใช้ ทรั พยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ : บริษัทกําหนดนโยบายใหพนักงานใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีระบบควบคุมการใชพลังงาน และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทั้งองคกร
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มีสวนรวมในประหยัดพลังงานในทุกดานทั้งไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปาอยางตอเนื่อง ทั้งสถานที่ทํางานและใน
ครัวเรือน ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกรอน และลดปริมาณ
การใชกระดาษดวยการรณรงคใหใชกระดาษ 2 หนา พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใช
กระดาษ เปนตน
นโยบายที่จะไม่ เกี่ยวข้ องกับการละเมิดทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา : บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจ
บนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม ดั ง นั้ น บริ ษั ท จะไม เกี่ ย วข อ งกั บ การละเมิ ด ทรั พ ย สิน ทางป ญ ญาแต
สรา งสรรค น วั ตกรรมทางธุ รกิจ ของตนเอง โดยการสนั บ สนุ น ให พ นั กงานสร างสรรคน วั ตกรรมต างๆ ทั้ง ดา น
ขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และบริการ รวมถึงการรวมคิดรวมทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐอยางตอเนื่อง
เพื่อใหไดนวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา
ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการคา
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชั่น และการให้ หรือรับสินบน เพื่อ
ประโยชน์ ทางธุรกิจ : บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในความถูกตอง โดยจัดใหมีแนวทางในการ
ตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ไมสนับสนุนใหมีการสรางความสําเร็จของงานดวยวิธีการทุจริต
โดยพนักงานทุกคนที่ผานการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหมจะตองไดรับการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น ของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติ
ตามกฎหมายตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่นโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
• หามกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานกระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรองหรือยอมรับซึ่ง
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ในทางมิชอบหรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม
• หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานใหหรือเสนอทีจ่ ะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
แกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดตอกฎหมาย หรือ
โดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่ของตน
• จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง
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• จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแสอัน
ควรสงสัย โดยมั่นใจวาจะไดรับการคุมครอง และแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบทุกเบาะแส
ที่มีการแจงเขามา
• บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยง
กัน บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มี
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทได
ดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ และขอกําหนดของสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุน
ทราบกอนทุกครั้ง
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
• บริษัทกําหนดใหผูที่รับขอมูล จากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน หรือแจง
เบาะแสการกระทําคอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน
หรือผูใหขอมูลเกี่ยวกับกับการคอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูล ไวเปน
ความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด
• บริ ษั ท จะเก็ บ ข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งไว เป น ความลั บ และคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู ร องเรี ย น
โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
บริ ษั ท ได เป ดโอกาสให ผูมีสวนได สว นเสีย แสดงความคิ ดเห็น ข อเสนอแนะตลอดจนข อร องเรีย นผา น
ชองทางและกิจกรรมที่บริษทั จัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ซึ่งขอซักถามขอติชม
ขอเสนอแนะและขอรองเรียนตางๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
ในปที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล เนื่องจาก
ไมไดประกาศขอมูลจากเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกําหนด รวมถึงไมปรากฏกรณีที่บริษัทฝาฝน
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กฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียน
จากผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนา ที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปองกันมิใหพนักงาน
ทุกจริต คอรรัปชั่นตางๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2558 บริษัทไดประกาศ
เจตนารมณในการเขาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งไดผานการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ 2558
ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการรองเรียน เรื่องการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจของ
บริษัท
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารให้ หรื อรั บของขวัญหรื อผลประโยชน์ อ่ ืนใด : บริษัทมีนโยบายการให
หรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ผูบริหารและพนักงาน อาจรับหรือให
ของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทําดวยความโปรงใส และ
สามารถเปดเผยได ทั้งนี้ ของขวัญที่ไดรับควรเปนสิ่งที่มีมูลคาไมมากนัก ไมควรเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด
นโยบายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมนุม : บริษัทสนับสนุนใหจัดกิจกรรมหรือเขาไป
มีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนโดยจะตองจัดใหมีกิจกรรมทุกปตามวาระและโอกาส
ซึ่งในป 2559 บริษัทไดเขารวมทํากิจการดังนี้
•
•
•

รวมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 45 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
รวมสืบสานประเพณีสงกรานต ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
รวมกิจกรรม “ประกอบอุปกรณพนยาโรคหอบหืด”
ณ สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรม “โครงการเก็บขยะ ลดมลภาวะสิ่งแวดลอม”ณ บริเวณหาดน้ําริน
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
รวมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ถวายยางรถยนต ณ วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเขาไผ ครีมกันยุงตะไครหอม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนวัดลุม ขนมหวานวัดลุม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมาบขา ไขไก
รวมกิจกรรม“รอยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทยปลูกตนไม ตามรอยพอ”
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559
รวมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 47 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ถวายยางรถยนต ณ วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
รวมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ
- งานเลี้ยงการกุศล เพื่อหาทุนสมทบในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน และปรับปรุง
อาคารสถานที่ สถานีตํารวจภูธรหวยโปงเพื่อประโยชนแกประชาชน
- รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีวัดหนองแฟบ
- รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีวัดมาบชลูด
- ถวายยางรถยนตเพื่อเปนสาธารณะประโยชนแดวัดเทพนิมิต จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 74 เสน
- สนับสนุนคูปองงานกาชาด

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพขอมูลและการเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมกัน
โปรงใสและเปนธรรม ดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและไมใช
ขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนและ
ผูสนใจไดทราบขาวสารที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันเวลา โปรงใส เทาเทียมกัน และ
คุณภาพเดียวกัน
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บริษัทเปดเผยขอมูลผานชองทางที่เขาถึงไดงายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพรขอมูลทั้งขอมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดทําและไดมีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการกํากับดูแลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนได
เสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยไดเผยแพรทางเว็บไซตของ
บริษัท www.rwi.co.th
2. เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญทัง้ ข้ อมูลทางการเงินและไม่ ใช่ ข้อมูลทางการเงิน บริษัทไดดําเนินการ
เปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ซึ่งผานการพิจารณา
ตรวจสอบตามขั้ น ตอนที่ กํ า หนดไว โดยเผยแพร ผ า นช อ งทางตลาดหลั ก ทรั พ ย และเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
• ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายงานข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
ของบริ ษัท บริษัทไดจัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแลปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบันอยูเสมอโดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
ในปที่ผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
• ด้ านงบการเงินประจําปี และงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดทํารายงานการเงินที่ถูกตองและโปรงใส ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีดวย
ความระมั ด ระวั ง ประกอบกั บ การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการจั ด ทํ า งบการเงิ น เพื่ อ ให ส ะท อ นผลการ
ดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท ซึ่งไดจัดทํางบการเงินและผานกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และ
นําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ไดเปดเผยตอผูถือหุนหรือนักลงทุน กอนครบ
ระยะเวลาที่กําหนด พรอมเปดเผยขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคําอธิบาย
และการวิ เคราะห เพื่อประโยชนของผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใชเปน ขอมูลประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการลงทุน
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ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูที่มีความรู ความชํานาญ มีความเปนอิสระและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยนอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสีย
กับบริษัท ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทอยางแทจริง ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นๆ ที่จาย
ใหกับผูสอบบัญชีไวในหัวขอ“คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงานประจําป
ในป 2559 งบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองแบบไมมีเงื่อนไข และไมมีขอสังเกตจากผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ตรงตอเวลา
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อรายงานทาง
การเงิน บริษัทตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ซึ่งการเปดเผยขอมูลดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ และผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ก อ นเผยแพร ต อ ผู ถื อหุ น และเพื่อ ใหเกิ ด ความมั่ น ใจ
คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน เปดเผยไวใน
รายงานประจําป และ แบบ 56-1 ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานดังกลาวไดแสดงถึงการปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปิ ดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่ างกัน) และ/หรื อ การได้ มาหรื อ
จําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทํารายการดังกลาวของบริษัทจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ
มีเหตุผล และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการเปดเผยรายการดังกลาวที่ไดรับการ
พิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เปดเผย
การทํารายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซต
ของบริษัท พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “รายการระหวางกัน” และแบบ 56-1 ในหัวขอ
“12. รายการระหวางกัน”
5. การกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ต้ องจัดทําแบบรายงานการซือ้ ขายหลักทรั พย์
การถือครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัท และการมีส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ไดแก
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให
รายงานตอบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ได
กําหนดไว ดังนี้
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•
•
•
•

รายงานเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารครั้งแรก
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
รายงานเปนประจําทุกสิ้นป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง
กรรมการทานนั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
• ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับ
จากวันที่ไดรับการเลือกตั้ง/แตงตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วัน
ตองรายงานประจําปนับจากวันสิ้นป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้
ใหแกประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
ไดรับรายงาน
ในป 2559 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว
6. การกําหนดนโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม บริษัทไดกําหนดไวใน
พันธกิจของบริษัท เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งถือเปนภารกิจที่ทุกคนในองคกร
ตองมีสวนรวม
7. การพบปะและสื่ อ สารข้ อ มู ล ระหว่ า งคณะกรรมการบริ ห ารกั บ ผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง และ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่ วยงานทัง้ บริษัท บริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหาร
กับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและทุกเดือนเพื่อรับทราบถึง
เปาหมายธุรกิจขององคกรและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารใหพนักงานทั่วทั้งองคกรเขาใจและปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ
ในป 2559 ประธานกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร
ผูบริหารระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกป โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธเชิงรุก
และปรัชญาการทํางาน พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใหบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจขององคกร
8. งานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูล
สําคัญ ตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และ
หลากหลายชองทาง โดยสามารถติดตอไดโดยตรง
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• คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท : (02) 682-6328ตอ 450 โทรสาร :(02) 682-6362
E-mail : pipit@rwi.co.th
• คุณวลิรัตน เมฆสัยโย
เจาหนาทีน่ ักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : (02) 682-6328 ตอ 454 โทรสาร : (02) 682-6362
E-mail : walirat@rwi.co.th
นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปไดมีการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อขอขอมูลในการพิจารณา
การลงทุน หนวยงานดังกลาวไดใหความสําคัญและใหความรวมมือเปนอยางดีกับบุคคลดังกลาวมาโดยตลอด
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงาน ก.ล.ต. ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังได
เปดเผยขอมูลตอไปนี้
1. เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้น โดยเปดเผยรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วัน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันวันประชุม และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท
www.rwi.co.th
2. เปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวน
หุนที่ถือ ณ ตนป สิ้นป และที่มีการซื้อขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการ
จัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ หัวขอยอยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารและแบบ 56-1 หัวขอ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”
3. เปิ ดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพใน
การแขงขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจําป
ในหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ”และผานเว็บไซต
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
4. เปิ ดเผยปั จจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “3. ปจจัย
ความเสี่ยง”
5. เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ รวมทั้งประวัติ
บทบาท และหนาที่ จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทา น สัดสวนการถือหุน การดํารง
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ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน วัน เดือน ป ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ และขอมูลการฝกอบรมของกรรมการ
แตละทานในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ หัวขอ
ยอยเรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม และหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร”
และแบบ 56-1ในหั ว ข อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษั ท เรื่อ งสรุ ป จํ า นวนครั้ ง การเข า ร ว มประชุ ม และหั ว ข อ 9.2
คณะกรรมการชุดยอย
6. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ
และจํานวนคาตอบแทนที่แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย และนโยบายการคา
จายคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2
โครงการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการ
และผูบริหาร”
7. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและ
การจัดการ ขอ 1. โครงสรางการถือหุน ขอยอยเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 7.4
นโยบายการจายเงินปนผล
8. เปิ ดเผยการแต่ ง ตัง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ มีค วามเป นอิ ส ระและมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ไ ด รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ใน
รายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี”
9. เปิ ดเผยโครงสร้ างองค์ กรของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” และ
แบบ 56-1ในหัวขอ “8.2 ผูบริหาร เรื่อง โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท และผานเว็บไซตของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
10. เปิ ดเผยการควบคุ มภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. พรอมรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําปหัวขอ
“รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5”
11. เปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษัททุกรายไตรมาสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของ
บริษัท และสามารถดาวนโหลดได
12. เปิ ดเผยรายงานประจํ า ปี ของบริ ษั ท และหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได
13. เปิ ดเผยข้ อบังคับบริ ษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวน
โหลดได
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ติดตามดูแล
การทํางานของฝายจัดการ จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กํากับ
ดูแลกิจการเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุน พรอมดูแลใหบริษัท มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยาง
ถูกตอง ตามกฎหมาย
ในปที่ผานมา ไมปรากฏวาบริษัท
- มีการกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงาน ก.ล.ต.
- มีการกระทําผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแลของ
คณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน รวมถึงประธานบริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได และเปนการ
ถวงดุลระหวางกัน
หลั ง จากการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ทุ ก ครั้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท จะจั ด ให มี ก ารประชุ ม เพื่ อ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอย ในป 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน และ
กรรมการไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดนั้ น ต อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นราชอาณาจั ก ร ในป 2559
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 คน ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
5
1
6

กรรมการทีไ่ มเปนผูบริหาร

-

-

-

0.00

กรรมการอิสระ
รวม

3
8

1

3
9

33.33
100.00
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คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ของกรรมการ
ทั้งคณะซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
1.1 ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษทั กรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษทั และปฏิบัติ
ขอบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
1.2 การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ “การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบ ริหารสูงสุด”
1.3 การกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ “การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบ ริหารสูงสุด”
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2552
เปนตนไป ไดมีการแกไขหลักเกณฑกรรมการอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทตองเปนไปตาม
ประกาศดังกลาว ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความ
เข้ มงวดกว่ าขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกําหนดใหถือหุนไมเกินรอยละ 0.50
(สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดการถือหุนไมเกินรอยละ 1) โดยกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีความเปนอิสระและมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของ ผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
4. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือ
หุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการ
คาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย
หรือบริการ หรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การให
สินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามี
ภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 25
ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้สินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ
คํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้สินที่
เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไม เป น หรือเคยเป นผูใหบริ การทางวิ ชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให บ ริก ารเปนที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือมี
ผูอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงิน เดื อนประจํา หรื อถือ หุน เกิน รอยละ 1 ของจํานวนหุ นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัทอื่น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน
1.4 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
• คณะกรรมการบริษทั ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน วาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับ
ของบริษัท กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผู
สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่ เหมาะสม เพื่ อใหมั่ นใจวา บุคคลที่จะเขา มาเป นกรรมการบริษั ทเปนผูมี ความรู
ความสามารถ และมีประสบการณ ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระไดเขา
ดํารงตําแหนง ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1 คณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํา รงตําแหนงกรรมการ เพราะเปนผูทรงคุณวุฒิ
มีความรู ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท
ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
• คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกัน เนื่องจาก
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
• คณะกรรมการบริษัท ไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตาม
วาระโดยมีจํานวนปการดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําป
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ในป 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. นายวรวิทย
ศริวัฒนวมิ ล
2. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
3. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน

ปี ที่ได้ รับการแต่ งตัง้
24 เมษายน 2552
26 กุมภาพันธ 2556
13 สิงหาคม 2558

จํานวนปี ดํารงตําแหน่ ง
7 ป
3 ป
1 ป

ประธานกรรมการบริ ษั ท เป นผู นํ า และเป นผู ค วบคุ ม การประชุ มคณะกรรมการให มี ความเป น อิ สระ
โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของฝายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใชกรรมการอิสระ แตเชื่อมั่นวาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระพรอม
ทั้งใหกรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัท
ใหความสําคัญและเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สําคัญ
ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละคณะที่เกี่ยวของใหเกิดความถวงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุน
ใหปฏิบัติตามโดยเครงครัด
ในป 2559 บริษัทมีกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําในการ
บริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ไดมีสวนรวมกําหนดนโยบายและเปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท
1.5 เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัด
ใหมีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
เลขานุการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดแตงตั้งให นายพิพิธ เชาววิศิษฐ เปนเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งไดผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary
Program (CSP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 53/2013
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 คณะ ประกอบดวย
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คณะกรรมการชุดยอย

จํานวน
(ราย)

กรรมการ
อิสระ

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

6
3
4

3
3

หมายเหตุ :

กรรมการที่ กรรมการที่
ไมเปน
เปนผูบริหาร
ผูบริหาร
6
1

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาที่การดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดยอย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง
รอบคอบ และมีความเปนอิสระ เชื่อไดวากรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และโครงสรางใน
คณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน
บริษัทไดจัดทํากฎบัตรอํานาจหนาที่ชุดปรับปรุงครั้งลาสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ โดยได
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย)
รวมทั้งไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการชุดปรับปรุงครั้งลาสุดเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัท โดยไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558

● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 6 คน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
หลายดาน มีความเขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปน
อยางดี
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี
กรรมการบริษัท และ/หรือ ผูบริหารซึ่งไดรับการแตงตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริห าร ภายใต ระเบียบที่คณะกรรมการบริ ษัท ได กํา หนดไว มีว าระการดํารงตํา แหนงคราวละ 1 ป
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
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● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศของตลาด
หลัก ทรั พยแ หงประเทศไทยและนิ ยามของบริษัท จํา นวน 3 คน ซึ่ง ลว นเปน ผูที่ มีความรู ความเข าใจ และมี
ประสบการณทางดานบัญชี การเงิน และบริหารเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ บทบาท
และการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนาม
ของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนให
เปนไปอยางสัมฤทธิ์ผล สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการ
ควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการ
สื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
● คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3
คน และกรรมการที่เปนกรรมการบริหารจํานวน 1 คน เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและ
ผูบริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ทั้งนี้กรรมการและผูบ ริหารระดับสู งของบริ ษัท ไมเคยเปน พนั กงาน หรื อหุ นส วนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ป ที่ผานมา
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการ
กําหนดนโยบายการบริหาร โดยไดรวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจําป เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทเปดเผยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ
56-1 ขอ 8. คณะกรรมการ)

95

94

รายงานประจำ�ปี 2559

ในป 2559 คณะกรรมบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดย
ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบตางๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของ
ทางการ
3.1 ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
• ภาวะผู้นํา
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในธุรกิจหลักของ
บริ ษั ท ได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ภารกิ จ กลยุ ท ธ และเป า หมาย ไว อ ย า งชั ด เจน ตลอดจนแผนปฏิ บั ติ ง านและ
งบประมาณประจําป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และบรรลุเปาหมาย
ธุรกิจของบริษัท โดยทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามแผนงานตางๆ มีความเปน
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งไดกําหนดและแยกบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการจะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวตั้งแตตนป
โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อจะไดทราบสถานะการดําเนินการ หากผล
การดําเนินการต่ํากวาเปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธการ
ดําเนินงานใหเหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ และดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพื่อรักษาผลประโยชนอยางเต็มที่ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหแกกิจการและผูถือหุน อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมี
สวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัท ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
• วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึง ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิน ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยได กํ า หนด
วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป ในป 2559 บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน
ใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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3.2 ด้ านการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนักงาน เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ของทุกคนในองคกร ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ดีเพื่อเสริมสรางใหองคกรมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป สรางความ
มั่นคงแกกิจการและสรางผลตอบแทนที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยสวนรวม ตลอดจน
เปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
พรอมไดนําขึ้นเผยแพรใน Website ของบริษัท
3.3 ด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน)
คณะกรรมการบริ ษั ท มี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนในการดู แ ล เพื่ อ ขจั ด ป ญ หาความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนการทํารายการที่
อาจมี ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน บริ ษั ท ไดแ จ ง และเป ด เผยมติ ที่ ประชุ ม ในการทํ า รายการดั ง กล า วตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจ และเปดเผยขอมูลทันทีเพื่อความโปรงใส
3.4 ด้ านการส่ งเสริมความรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไป
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น เคารพ
ในหลักสิทธิมนุษยชน และการใชแรงงานอยางเปนธรรม สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
• การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท โดยหนวยงานตรวจสอบดังกลาวมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวคิดของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ องคกรและ
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สภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตาม
แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มี
ความเห็นสรุปไดวา บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการควบคุมภายใน ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง” และแบบ56-1 “ขอ 11. การควบคุมภายใน”
• การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงาน
ใหคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน แยกเปนหนวยงานหนึ่งของ
บริ ษั ท มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาตรงต อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ได ม อบหมายให น ายคมวุ ฒิ พรนราดล
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนพนักงานของ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดยไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน พรอมทีมงานสนับสนุน
ที่มีคุณภาพ ทําหนาที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุม
ภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระเพียงพอ โดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อใหเกิด
มูลคาเพิ่มตอองคกร และสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อยางครบถวนเพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ โดยมีผู
ตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในไดมีการรายงานประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 8 ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นที่
มีตอความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ
“รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
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4. การประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดจัดทํา
กําหนดการประชุมกรรมการลวงหนาเปนรายปมีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวใน
คราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกป พรอมทั้งมีการนําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพื่อ
รักษาผลประโยชนของบริษัท อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน การประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง
การพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการ
แสดงความเห็นไดอยางอิสระ การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการ
ที่มีสวนไดเสียในแตละวาระการประชุม ตองงดออกเสียง หรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ
ตามแตกรณีหากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของผูเกี่ยวของ
อยางรอบคอบและเปนธรรม ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวน
ไดเสียกับผลประโยชนเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ กรรมการ
ผูจัดการจะเชิญผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขาชี้แจง
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัท
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท และจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการ
สืบคนอางอิง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวางกันเอง
ตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการได และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
จากการที่บริษัทไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2559 จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งของการ
ประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัท
ทุกทานเขารวมการประชุมไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทตองการทราบขอมูล
บางประการสามารถติดตอผานเลขานุการบริษัท
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• คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนประจําทุกไตรมาส ในป 2559 ไดดําเนินการประชุมพรอมไดเชิญตัวแทนฝายบริหารเขา
รวมประชุมดวย
ในป 2559 ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 8 ครั้ง
5. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการ
บริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนผลงานและปญหาตางๆเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อชวยใหการทํางานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
6. ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการ
แตละทาน โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสม
ของจํานวนคณะกรรมการ นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน
ทุกป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทน
กรรมการไมเกิน 1.95 ลานบาท โดยกําหนดจายเปนรายครั้งตามอัตราเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย
และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง/องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกั บ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบและประโยชนที่ไดรับจากกรรมการแตละชุด
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ซึ่งกําหนดจากผลการดําเนินงาน
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษัท ซึ่ง
บริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองคกร เพื่อใหสอดคลองกับภาวะผูนําและวิสัยทัศนของ
กรรมการและผูบ ริห ารให มีความรูความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุ นใหคณะกรรมการและ
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ผูบริหารเขาสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังตางประเทศ ตัวอยางหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) อาทิ
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
• กรรมการเข้ าใหม่
บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อใหทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ขอมูลที่
เกี่ยวของ เชน ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม บริษัทจึงไดจัดทําคูมือสําหรับกรรมการ ดังนี้
คู่มือกรรมการ
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงคของบริษัท
5. ขอบังคับบริษัท
6. คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อมูลอื่น ๆ
- วิสัยทัศน และเปาหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจําป พรอมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจของบริษัทใหแก
กรรมการใหม
• กรรมการปั จจุบันและผู้บริหาร
บริษัทใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูแกกรรมการปจจุบัน สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 9 ทาน มีจํานวน 8ทานไดผาน
การอบรมกับ IOD แลว คิดเปนรอยละ 88.89 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่กรรมการ และเกี่ยวของ
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กับธุรกิจของบริษัท และสงเสริมใหผูบริหารไดรับความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอการ
ปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร รวมถึงการอบรม/สัมมนา ที่เปนประโยชนตอองคกรและผูอบรม
• ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับส่ วนการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายกํากับดูแลกิจการและนัก
ลงทุนสัมพันธ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหอบรม/สัมมนา หลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่
จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และ
สถาบันตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
8. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะเปน
ผู รั บ มอบหมายงาน เพื่ อ ทดแทนตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของทุ ก หน ว ยงานที่ จ ะ
เกษียณอายุ ดังนี้
1. จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ เพื่อ
สงเสริมใหเปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งดานเพิ่มพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณตางๆ
3. จัดใหผูบริหารระดับรอง ไดรวมทํางานและรวมประชุมกับผูบริหารระดับสูง
4. กําหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวางตําแหนงใหเหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดใหมีการฝกอบรมในแตละลักษณะงานอยางเปนระบบ
8. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย
ตอองคกรและมองภาพรวมขององคกร เพื่อสูการเปนผูบริหารในลําดับตอไป
บริษัทไดมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริหารซึ่งเปนการประชุมผลการ
ดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการประชุมใหญประจําปเพื่อรวมกําหนดเปาหมายธุรกิจขององคกรของปถัดไป
เพื่อสรางการมีสวนรวมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับการบริหารองคกรมากขึ้น เปนสวนหนึ่งของ
แผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริห าร ได มีก ารติ ดตามและประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านของบุ คคลที่ จ ะไดรั บ การ
สงเสริมใหเปนผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่องเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษทั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานทีม่ ีความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย

นโยบายภาพรวม
บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อชวยลด
ปญหาที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม บริษัทตระหนักวาธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและบริหาร
จัดการวัตถุดิบเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวลตองบูรณาการสังคมและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ กลไกและเงื่อนไขทางการตลาดและการคา และเรื่องที่จะมีความสําคัญมากขึ้นตอการดําเนินธุรกิจ
ต อ ไป คื อ ความคาดหวั งของผูมี ส ว นได เสีย ที่ ตอ งการเห็น บริ ษัท แสดงออกถึง ความรับ ผิ ดชอบที่มี ต อระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมไดจํากัดขอบเขตเฉพาะสวนที่เปนผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจ
แตควรใหการสนับสนุนเพื่อสรางความมั่นคงใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (CSR after Process) ดังนี้
1. บริษัทมุงมั่นบริหารจัดการใชพลังงานทดแทนทุกประเภทใหไดผลลัพธสูงสุดโดยคงไวซึ่งคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมและสังคม
2. บริษัทมุงมั่นที่จะปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย การบาดเจ็บเนื่องจาก
การทํางาน ใหความสําคัญในการปกปองชีวิต ทรัพยสินของพนักงานและองคกร ตลอดจนสงเสริม
สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
3. บริษัทมุงมั่นที่จะปกปองระบบนิเวศน โดยการควบคุม ปองกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินคาหรือบริการของบริษัท
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เพื่อใหความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
หรือไมมีผลกระทบเลย
4. บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
5. บริษัทมุงเนนการบริหารคุณภาพ ดวยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินคา
หรือบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงมอบสินคาหรือบริการทันตามกําหนดเพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด
6. บริษัทมุงมั่น ที่จะดํา เนิ นกิจการดวยความซื่อสัตย และปลูกจิตสํ านึกใหกับ พนักงานทุ กทาน เพื่อ
ต อต า นการทุ จ ริ ตคอร รั ป ชั่ น ตลอดจนมุ งมั่ น ในการให ความร ว มมือกั บภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคสังคม เพื่อสรางแนวรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
7. บริษัทสรางงานใหคนทองถิ่นไดมีรายไดและปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด
การดําเนินงานและจัดทํารายงาน
แนวทางการดําเนินงานด้ าน CSR ของบริษัท
1. การประกอบกิจการอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษั ท มุ ง มั่ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งโปร ง ใส ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณและเปนธรรมทั้งรายใหญและรายยอยโดยเสมอภาค รวมถึงการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในเพื่อ
สรางความเทาเทียมกันทุกฝาย
ดานพนักงาน บริษัท ไดมีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงมีการอบรม
ใหมีการทํางานตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน พนักงานไดรับความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานและไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม สงเสริมให
พนักงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน และมีชองทางใหพนักงานรองเรียนได
อยางมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการรองเรียนอยางชัดเจน
ดานคูค า บริษัทได กํา หนดนโยบายขั้ นตอนการจั ดซื้อ จั ดจ าง เพื่อให มั่น ใจไดวา คู คา ทุก รายอยูบ น
พื้นฐานของความเสมอภาคและเปนธรรม และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาหรือขอตกลงโดย
เครงครัด
ดานสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ
(CSR in Process) เพื่อชวยลดปญหาที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทใหความสําคัญกับการใหความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริต โดยวิธีรวมกันสราง
มาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงขึ้น บริษัทจึงไดจัดทํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษรซึ่ง
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและ
ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมถึงการจัดสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ
โครงการอบรมดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปนการประกาศเจตนารมณวา บริษัทมีความมุงมั่นตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบในสังคม
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุน
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายบริหารไดตระหนักและใหมีความสําคัญกับ
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
แนวทางการปฏิบัติดานตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. กรรมการ ผูบริห าร พนักงานทุก ระดับตองปฏิบัติ ตามนโยบายตอ ตานทุจริตคอรรั ปชั่นและนโยบาย
จริยธรรมทางธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทําที่เขาขายทุจริตคอรรัปชั่น หรือมีขอสงสัยหรือขอซักถามโดยเฉพาะเรื่อง
การไมปฏิบัติตามจริย ธรรม ระเบียบ กฎเกณฑ และขอกฎหมายที่เกี่ ยวขอ ง มีหนาที่ ตองรายงานให
ผูบังคับบัญชาหรือคณะทํางานจริยธรรมทางธุรกิจทราบ ผานชองทางตางๆ ที่บริษัทกําหนดไวและให
ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
3. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นเขาขา ยผิด
กฎหมาย
4. กระบวนการหาขอเท็จจริง บริษัทกําหนดชองทางในการติดตอและรับเรื่องรองเรียนไวบนเว็บไซตรายงาน
ประจํ า ป หัว ข อ รายงานบรรษัท ภิ บาล และในคูมื อ จริ ย ธรรมทางธุ รกิ จ โดยกํ า หนดกระบวนการหา
ขอเท็จจริงที่รวดเร็วและเปนระบบประกอบดวย
4.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือขอรองเรียนตองเปนความจริง และ/หรือ มี
ความเพียงพอที่จะนําสืบได
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4.2 สาระสําคัญ เบาะแสหรือขอรองเรียนที่มีสาระสําคัญ ผูรับเรื่องจะพิจารณาสงใหคณะทํางาน
จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง สมาชิ ก ประกอบด ว ยพนั ก งานจากหลายหน ว ยงาน เพื่ อ ขยายผลหา
ขอเท็จจริง
4.3 ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน จะไดรับความคุมครองสิทธิอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนพนักงาน
หรือบุคคลภายนอก
4.4 ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อ ที่อยู หรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ
ได เวนแตผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเห็นวา การเปดเผยขอมูลจะทําใหบริษัทสามารถรายงาน
ความคืบหนา หรือสอบถามขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม หรือชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. กระบวนการใหความเปนธรรม คณะทํางานจริยธรรมทางธุรกิจจะพิจารณาใหความเปนธรรมและปกปอง
ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ผูรับเรื่องรองเรียน ผูถูกรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ
ตรวจสอบหาขอเท็จจริงและการรายงาน ตองเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ผูถูกรองเรียนหรือผูที่
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหใชแนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน
คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง ระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทอาจกําหนดขึ้นตอไป
7. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให
ผลตอบแทน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถที่
จะแจ งเบาะแสอั นควรสงสั ย หรื อข อร องเรี ยน เมื่อพบเรื่ องที่ อ าจเปน การกระทํ า ผิ ดกฎหมาย การทุ จ ริต หรื อ
ประพฤติมิ ชอบของบริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนป ญหาและก อใหเกิดความ
เสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ
ของบริษัท โดยผานชองทาง ดังนี้
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• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 682-6328 ตอ 450

E-mail : pipit@rwi.co.th

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6328 ตอ 441 E-mail : komwuthi@cenplc.com
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด และถือวาพนักงานทุก
คนไดรับเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคลอยางเทาเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการไมเลือกปฏิบัติ ทุกคนไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกสี
ผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สังคมหรือสัญชาติ การเมือง ความคิดเห็น ทรัพยสิน ความยากจน
ความพิการ ชาติกําเนิด บุคคลไรถิ่น รสนิยมทางเพศ ผูปวยหรือเปนโรค เปนตน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
- ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงาน ทุกคนตั้งแตเขารวมงาน โดยผานการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัท
- หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชีค้ วามผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน
ไมมีการเลิกจางอยางไมเปนธรรม
พนั ก งานของบริ ษั ท ทุ ก คนเป น ทรั พ ยากรที่ มี ค า และเป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ สู
ความสําเร็จตอเปาหมายทางธุรกิจขององคกร และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน
องคกร โดยดูแลพนักงานอยางเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานร วมกั นเพื่ อสรางสรรค สิ่งใหม ๆ ทั้ งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหมมาสนั บสนุ นการทํางาน ส งเสริม ให
พนักงาน รูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไวใจกัน ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย
ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนใหมีความรู ความสามารถ ใหพรอม
ปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการ
เจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการให
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม
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4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทดําเนินการดานแรงงานที่สอดคลองกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และกฎบัตรสากลที่เกี่ยวของดานแรงงาน และคํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพื่อมุงหวังใหเกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางพนักงานและบริษัท และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโดยรวม รวมทั้งเปดโอกาสให
พนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียน และแจงปญหาตางๆ ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดย
ผานคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ หรือผานระบบเว็บไซตของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
- ในป ที่ ผ า นมาข อ เสนอแนะต า งๆ ได รั บ การพิ จ ารณาและดํ า เนิ น การแก ไ ข เพื่ อ เป น การรั ก ษา
ความสัมพันธอันดีตอกัน บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทา
เที ย มและเสมอภาคกัน และดํ า เนิ นการโดยใช ก ลไกที่ ไ ม ก อ ให เกิ ด ผลกระทบต อ พนั ก งานผู แ จ ง
เบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพ
ชี วิ ต และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ในการทํ า งาน โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร
ถั ง ดั บ เพลิ ง ประตู ห นี ไ ฟ ตลอดจนจั ด ให มี ก ารฝ ก ซ อ มดั บ เพลิ ง เบื้อ งต น ฝ ก ซ อ มอพยพหนี ไ ฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป
สําหรับสวัสดิการพนักงานที่บริษัทใหแกพนักงานมีดังนี้
-

จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อยางตอเนื่อง
จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรสของ
พนักงาน
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-

-

จัดใหมีเงินสงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขากองทุน
ในอัตรา รอยละ 5 ของค าจา ง และจะไดรับเงิน สมทบกองทุนจากบริษัททุ กเดือนในอัตรา
เดียวกัน
จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการ
พัฒนาและเพิ่มความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือคาเชาบาน
จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีใน
หมูพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริษัทมีนโยบายการใชเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การ
แสดงสินคา ตองเปนไปตามความเปนจริง พรอมมีคูมือการใชสินคาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเปนธรรม
กับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวย
การปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยตั้งอยู
บนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย และสงมอบสินคาและบริการในราคาที่เปนธรรม
- จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาดวยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใช
เพื่อประโยชนของตนหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
- คิ ดค น นวั ต กรรมใหม ๆ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า ให แ ก สิน ค า และบริ ก ารอย า งต อ เนื่ อ ง ตามนโยบาย
คุณภาพของบริษัท
- จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของ
ลูกคาอยางแทจริง พรอมจะดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจโดย
คํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทดังนี้
- สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง
โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหาร
จั ด การอย า งเป น ระบบ ทั้ ง ในกระบวนการผลิ ต สิ น ค า และบริ ก าร เพื่ อ ลดผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม
- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004
นอกจากนี้ บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเสมอมา จึงมุง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบมีการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดใหมีการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการ
เขารวมโครงการ “เสริมสรางศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอ
สังคมอยางยั่งยืน” รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และกระทรวงแรงงาน
รวมทั้งสงเสริมการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารใหความรูเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทสนับสนุนใหจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนโดย
จะตองจัดใหมีกิจกรรมทุกปตามวาระและโอกาส ซึ่งในป 2559 บริษัทไดเขารวมทํากิจการดังนี้
•
•
•

รวมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 45 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
รวมสืบสานประเพณีสงกรานตณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
รวมกิจกรรม “ประกอบอุปกรณพนยาโรคหอบหืด”
ณ สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรม “โครงการเก็บขยะ ลดมลภาวะสิ่งแวดลอม”ณ บริเวณหาดน้ําริน
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
รวมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ถวายยางรถยนต ณ วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเขาไผ ครีมกันยุงตะไครหอม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนวัดลุม ขนมหวานวัดลุม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมาบขา ไขไก
รวมกิจกรรม“รอยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทยปลูกตนไม ตามรอยพอ”
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559
รวมโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 47 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ถวายยางรถยนต ณ วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
รวมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ
- งานเลี้ยงการกุศล เพื่อหาทุนสมทบในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน และปรับปรุง
อาคารสถานที่ สถานีตํารวจภูธรหวยโปงเพื่อประโยชนแกประชาชน
- รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีวัดหนองแฟบ
- รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีวัดมาบชลูด
- ถวายยางรถยนต เ พื่ อ เป น สาธารณะประโยชน แ ด วั ด เทพนิ มิ ต จ.ฉะเฉิ ง เทรา
จํานวน 74 เสน
- สนับสนุนคูปองงานกาชาด

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและไมมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่อง
สิ่ งแวดล อ มกั บ หน ว ยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บ ริษั ทได ปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ยบของกรมโรงงานอุต สาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัด และขอกําหนดของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งบริษัทไดผานการตรวจสอบและ
ไดรับการตอใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานภาครัฐเปนประจําทุกๆ ป อยางสม่ําเสมอ
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
สืบเนื่องจากปจจุบันภาคเอกชนใหความสําคัญและรวมกันปองกันและตอตานการทุจริต โดยรวมกัน
สรางมาตรฐานดานจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ขอความรวมมือและเชิญชวนใหบริษัทจดทะเบียนเขารวมโครงการแนวรวม
การปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยมี IOD เปนเลขานุการของโครงการ
ในการนี้บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นควรเขารวมโครงการดังกลาวโดยจะตองประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และจะตองกรอกแบบประเมินตนเกี่ยวกับมาตรการตอตานการ
คอรรัปชั่น โดยแนวรวมนี้มุงที่จะสนับสนุนและมีสวนในยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุ ปภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2559
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
จากลวดเหล็ก เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของลูกคาในกลุมกอสราง ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวย
ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวด
เหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”)
โดยกลุมลูกคาของบริษัท ไดแก หนวยงานราชการและเอกชนภายในประเทศ
หากพิจารณาถึ งภาพรวมของผลการดํ าเนิน งานช ว งป 2559 พบวา บริ ษัท มีรายไดจ ากการขาย
ผลิตภัณฑเทากับ 598.70 ลานบาท ลดลง 29.59 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งมีรายได 628.29
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.71 และมีผลกําไรสําหรับงวดจํานวน 14.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 33.34 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 178.01 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 18.73 ลานบาท
ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2559 บริษัทมีสินทรัพยรวม 990.23 ลานบาท หนี้สินรวม 50.70 ลานบาท
สวนของผูถือหุน 939.53 ลานบาท
ในสวนของสภาพคลอง ณ สิ้นป 2559 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองและสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ
13.51 เทา และ 8.83 เทา ตามลําดับ ทางดานโครงสรางเงินทุนนั้น บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุนเพิ่มขึ้นจาก 0.03 เทาในป 2558 เปน 0.05 เทา ในป 2559
รายได้
บริษัทฯ มีรายไดรวม 608.80 ลานบาท ลดลง 30.44 ลานบาท จากป 2558 ซึ่งมีรายไดรวม 639.24
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.76 ซึ่งจะเห็นไดวารายไดทั้งสองปนั้นใกลเคียงกัน เนื่องจากสภาวการณของลวด
เหล็กยังคงทรงตัว รวมถึงปริมาณความตองการสินคาลวดเหล็กในประเทศยังคงชะลอตัวเชนกัน แตบริษัทฯ
ยังคงสามารถรักษาปริมาณขายไดใกลเคียงกับปกอน
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รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต รายไดจาก
ดอกเบี้ยรับ รายไดจากการใหใชวงเงิน และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว จํานวนรวมรายไดอื่น
ป 2559 ทั้งสิ้น 10.10 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2558 ซึ่งมีรายไดอื่นจํานวนรวม 10.95 ลานบาท
ต้ นทุนขาย ในป 2559 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 535.78 ลานบาท ลดลง 51.23 ลานบาทเมื่อเทียบกับป
2558 ซึ่งเทากับ 587.02 หรือลดลงรอยละ 8.73 จะสัมพันธกับปริมาณขายที่ลดลง อีกทั้งการลดลงของราคา
วัตถุดิบก็นับเปนประเด็นหลักที่มีผลตอตนทุนขายประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหตนทุนขายลดลงอยางเห็นไดชัดโครงสรางตนทุนขายของบริษัทฯประกอบดวย ตนทุน
วัตถุดิบซึ่งมีอัตราสวนประมาณรอยละ 70-85 ของตนทุนการผลิตรวมและผันแปรไปตามปริมาณการผลิต
ปริมาณการขาย นอกนั้นเปนตนทุนในการทําตอเพื่อใหสําเร็จเปนสินคาสําเร็จรูป ประกอบดวย คาน้ํา คา
ไฟฟา คาแรงงาน คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร คาเสื่อมราคา และคาใชจายในการผลิตอื่นๆ
ค่ าใช้ จ่าย สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ
- คาใชจายในการขาย: ป 2559 เทากับ 24.66 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.30
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งเทากับ 21.58 ลานบาท ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
อีกทั้งบริษัทฯ ไดเปดชองทางการจําหนาย โดยรุกพื้นที่ตางประเทศมากขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายในสวนนี้สูง
เพื่อเปาหมายในอนาคต คาใชจายในการขายสวนใหญไดแก คาตอบแทนพนักงาน คารับรองลูกคา คา
สงเสริมการตลาด คาขนสงในการจัดจําหนาย
- คาใชจายในการบริหาร ป 2559 เทากับ 35.69ลานบาท ลดลง 4.19 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
10.50 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งเทากับ 39.87 ลานบาท เนื่องจากป 2558 มีการตั้งคาเผื่อสินคาคงเหลือ
ราคาทุนสูงกวาราคาตลาดรวมอยูดวย คาใชจายในการบริหารประกอบไปดวย เงินเดือนและคาตอบแทน
พนักงาน คาสวัสดิการพาหนะ คาเดินทาง คาเสื่อมราคาในสวนของสํานักงาน เปนตน
กําไร/ขาดทุนอื่น ป 2559 มีกําไรเทากับ 0.97 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.32 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
113.29 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งผลขาดทุนอื่นเทากับ 7.35 ลานบาท กําไร/ขาดทุนสวนนี้มาจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเมื่อตนป 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนเงินดอลลารสหรัฐ จากการซื้อ
วัตถุดิบจํานวนหนึ่งตอมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงสถานะการณทางยูโรโซน ทําใหคาเงินบาทเกิดความผันผวน เพื่อ
กําจัดความเสี่ยงประเภทนี้ ผูบริหารจึงเห็นควรใหทําการปองกันความเสี่ยง (Hedging) เมื่อทําการซื้อวัตถุดิบ
จากตางประเทศทั้งจํานวน สงผลใหป 2559 ไมเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้ นทุนทางการเงิน ป 2559 เทากับ 0.09 ลานบาท ลดลง 2.87 ลานบาท ลดลงรอยละ 96.67 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งเทากับ 2.97 ลานบาท ตนทุนทางการเงินหลักคือ ดอกเบี้ยจาย สําหรับการนําเขา
วั ต ถุ ดิ บ จากต า งประเทศ โดยป 2559 บริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจั ด การทางการเงิ น เพื่อ ชํ า ระค า วั ต ถุ ดิ บ จาก
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ตางประเทศอยางเหมาะสมและมีระบบ โดยควบคุมดูแลอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ สงผลใหตนทุน
ทางการเงินลดลง
กําไร(ขาดทุ น) สุ ท ธิ ป 2559 เทา กับ 13.74 ลานบาท เพิ่ม ขึ้ น 31.84 ลานบาท เพิ่ม ขึ้นรอยละ
175.96 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 ซึ่งขาดทุนเทากับ (18.10) ลานบาท เนื่องจากป 2558 เกิดความผันผวน
ของราคาสิ น แร เ หล็ ก โลก ประกอบกั บ นโยบายของภาครั ฐ ในประเทศยั ง ไม ชั ด เจนเท า ที่ ค วร โครงการ
สาธารณูปโภคและการกอสรางขั้นพื้นฐานตางๆ จึงชะลอ สงผลใหปริมาณขายและราคาขายลดลง แตในป
2559 นั้น บริษัทฯไดวางแผนการตลาดโดยเนนปริมาณขายและเดินหนาเขาสูงานโครงการขนาดใหญมากขึ้น
ทําใหปริมาณขายเพิ่มสูงกวาป 2558 แมวาสถานการณลวดเหล็กจะอยูในระดับทรงตัวก็ตาม
2 การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2558
990.23
955.02
50.70
29.57
939.53
925.46

เพิ่ม(ลด)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
35.20
3.69
21.14
71.49
14.07
1.52

(1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 990.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558
เทากับ 35.20 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.69 ซึ่งมีสินทรัพยรวม 955.02 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ป 2559 เทากับ 65.58 ลานบาท เพิ่มขึ้น 46.69ลานบาท
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 18.89 ลานบาทเนื่องจากมีการรับ
ชําระหนี้จากลูกคาในชวงสิ้นป จึงจัดสรรเงินจํานวนนี้ไปชําระคาวัตถุดิบตางประเทศตนป
2560
• เงินลงทุนระยะสั้น ป 2559 เทากับ 164.89 ลานบาทลดลง 151.94 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 316.83 ลานบาท เงินลงทุนระยะสั้นนี้สวน
ใหญเปนเงินลงทุนในกองทุนของธนาคารแหงหนึ่งที่มีสภาพคลองสูง ป 2559 เงินลงทุน
ระยะสั้ น ลดลงเนื่ อ งจากบริษั ท ฯ ไดจํ า หน า ยเงิ น ลงทุ น ระยะสั้น เพื่ อ นํ า ไปชํ า ระเงิน ค า
เครื่องจักรใหมและคาวัตถุดิบ
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• ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ป 2559 เทากับ 148.44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.25 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 144.19 ลานบาท เนื่องจากปริมาณ
ขายเพิ่มสูงขึ้นในรายลูกคาที่มีชวงระยะเวลารับชําระหนี้ยาว ทั้งนี้ฝายติดตามหนี้สินได
ติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อใหรับชําระหนี้อยางครบถวน
• สินคาคงเหลือ ป 2559 เทากับ 199.33 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.90 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 180.43 ลานบาท จะเห็นไดวาสินคาคงเหลือทั้ง
สองปนั้นใกลเคียงกัน เนื่องจากการบริหาร จัดการ วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน สินคาระหวางผลิต
สินคาสําเร็จรูป ใหสอดคลองกับการผลิตและจําหนายอยางเหมาะสม
• สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ป 2559 เทากับ 1.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.45 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 1.27 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาษี
ซื้อที่ยังไมถึงกําหนด และการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย
• สินทรัพยไมหมุนเวียน ป 2559 เทากับ 410.25 ลานบาท เพิ่มขึ้น 116.84 ลานบาท เมื่อ
เที ย บกับ ชว งเดีย วกันของป 2558 ซึ่ง มีจํ า นวนเทา กับ 293.41 ลานบาท เนื่อ งจากการ
เพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ ซึ่งก็คือเครื่องจักรใหมที่ติดตั้งและพรอมใชงาน
(2) หนีส้ ิน
ณ สิ้นป 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 50.70 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21.13 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 29.57 ลานบาท มีสาเหตุมาจาก
หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 20.27 ลานบาท อันประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา 20.25
ลานบาท ซึ่งเปนเจาหนี้การคาในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.02 ลานบาท
สํ า หรั บ หนี้ สิ น ไม ห มุ น เวี ย นนั้ น เพิ่ ม ขึ้ น 0.86 ล า นบาท เกิ ด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของการคํ า นวณ
ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเพิ่มขึ้น 0.89 ลานบาท และหนี้สินภายใต
สัญญาเชาการเงินลดลง 0.03 ลานบาท
(3) ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นป 2559 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 939.53 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.07 ลานบาท
จากชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 925.46 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯมีกําไรสุทธิประจําป
2559 จํานวน 13.74 ลานบาท สงผลใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งกําไรสะสมเปนสวนหนึ่งของสวนของผูถือหุน
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3 คุณภาพของสินทรัพย์
• ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื สุทธิ
บริษัทมีลูกหนี้และลูกหนี้อื่นสุทธิในป 2559 จํานวน 148.45 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้ของบริษัทฯ ทั้ง
จํานวน เนื่องจากลูกหนี้การคาในสวนของบริษัทฯ ไดมีการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายทั้ง
จํานวนแลว สามารถแบงแยกลูกหนี้การคาไดตามอายุลูกหนี้ไดดังนี้
อายุหนีค้ ้ างชําระ
ลูกหนี้การคา – บุคคลภายนอก
ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระแลว
ไมเกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสุญ
ลูกหนีก้ ารค้ า - บุคคลภายนอก - สุทธิ

ปี 2559
ล้ านบาท
%

ปี 2558
ล้ านบาท

%

113.82

75.33

112.41

77.62

27.32
0.17
0.27
9.51
151.09
(9.75)
141.34

18.08
0.11
0.18
6.30
100.00
(6.45)

20.47
2.00
9.95
144.83
(9.95)
134.88

14.13
1.38
6.87
100.00
(6.87)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 151.09
ลานบาท และตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลองไวเปนจํานวน 9.75 ลานบาท โดยเปน
ลูกหนี้การคาที่คางชําระเกิน 12 เดือน จํานวน 9.51 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 97.54 โดยผูบริหารของบริษัท
มีนโยบายกําหนดใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาที่คางชําระนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ
ตั้งแต 181 - 270 วัน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 65 คางชําระนับจากวันที่ครบกําหนดชําระ
ตั้งแต 271 - 365 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในอัตรารอยละ 90 และคางชําระเกินกวา 365 วันขึ้นไป ตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 ซึ่งผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวา ลูกหนี้การคาเหลานั้นขาดสภาพคลอง
นอกจากนี้ฝายบริหารยังไดเพิ่มมาตราการในการใหสินเชื่อแกลูกหนี้เขมงวดมากขึ้นและเรงรัดติดตามทวง
ถามหนี้ที่คางชําระอยางใกลชิดและตอเนื่อง ดังจะเห็นไดวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญป 2559 ไดลดลงจากป
2558 จํานวน 0.20 ลานบาท อยางไรก็ตามสําหรับลูกหนี้คงคางที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวนั้น บริษัทฯ
ไดดําเนินการตามขั้นตอนติดตามหนี้ทางกฎหมายเพื่อใหไดรับชําระหนี้คืนโดยเร็วที่สุด
สําหรับนโยบายการใหเครดิตทางการคานั้น ปกติบริษัทจะใหเครดิตทางการคาประมาณ 30-120 วัน
เครดิตโดยเฉลี่ยประมาณ 90 วัน ปจจุบันบริษัทฯ ไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ โดยติดตาม
ทวงถามหนี้ที่ครบกําหนดกับลูกคา และใหเครดิตทางการคาระยะสั้นหรืองดเครดิตสําหรับลูกคารายใหม
รวมถึงตรวจสอบรายละเอียด สภาพคลองทางการเงินของลูกคาใหมอยางรัดกุมและเขมงวด โดยป 2559 มี
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ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 88 วัน ซึ่งต่ํากวาระยะเวลาการใหเครดิตโดยเฉลี่ย แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ในการรับชําระหนี้ที่ดี
• สินค้ าคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2559 สินคาคงเหลือสุทธิมีมูลคา 199.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.91 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีมูลคา 180.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.48 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบซึ่งนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากตนป 2558 ราคาสินแรเหล็กไดเกิด
ความผันผวนลดราคาลงอยางตอเนื่อง สงผลใหวัตถุดิบคงคางใน Stock มีราคาเฉลี่ยที่สูง บริษัทฯจึงชะลอ
การซื้อหรืออาจกลาวไดวาซื้อเทาที่จําเปนตองใชในการผลิต เพื่อปองกันความเสี่ยงดานตนทุนวัตถุดิบที่สูง
และเฝา ติดตามสังเกตุ สถานะการณความเคลื่อนไหวของราคาอย างใกล ชิด ทํา ใหวั ตถุดิบในป 2558 มี
ปริมาณต่ํา และในป 2559 บริษัทฯไดวางนโยบายการจําหนายโดยเนนปริมาณการขายเปนหลัก ทําใหตอง
ทยอยซื้อวัตถุดิบเขามาทําการผลิต ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของสินคาคงเหลือไดดังนี้
ลักษณะของสินค้ าคงคลัง
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
ลักษณะของสินค้ าคงคลัง
สินคาระหวางผลิต
สินคาสําเร็จรูป
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม

ปี 2559
ล้ านบาท
122.66
3.79
ปี 2559
ล้ านบาท
7.21
69.53
203.19
(3.85)
199.34

%
61.53
1.90
%
3.62
34.88
100.00
100.00

ปี 2558
ล้ านบาท
%
45.39
25.15
4.14
2.29
ปี 2558
ล้ านบาท
%
35.79
19.84
104.06
57.67
189.37
100.00
(8.94)
180.43

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิประมาณ 199.34 ลานบาท โดยมีสัดสวนของ
วัตถุดิบ, วัสดุโรงงาน, สินคาระหวางผลิต, สินคาสําเร็จรูป คิดเปนจํานวนเงิน 122.66 ลานบาท3.79 ลาน
บาท 7.21 ลานบาท และ 69.53 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ 61.53 รอยละ 1.90 รอยละ 3.62
และรอยละ 34.88 ตามลําดับโดยมีคาเผื่อการปรับมูลคาจํานวน 8.94 ลานบาท
4 สภาพคล่ อง
• กระแสเงินสด
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 46.69 ลานบาท สงผล
ใหเงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 18.89 ลานบาท เปน 65.58 ลานบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจาก
กิจกรรมตางๆ ดังนี้
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รายการ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
15.86
30.51
0.32
46.69

ในป 2559 บริษัท มีก ระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนิน งานมี คา เป นบวกจํา นวน 15.86 ลา นบาท
เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังปรับปรุงรายการที่ไมใชเงิน
สดมีผลกําไรจํานวน 22.04 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 4.34 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
จํานวน 18.90 ลานบาท คาเชาจายลวงหนาลดลง 0.35 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.08 ลาน
บาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 0.11 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 14.61 ลานบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.02 ลานบาท มีรับดอกเบี้ย 2.52 ลานบาท จายดอกเบี้ย 0.09 ลานบาท และ
จายภาษีเงินได 0.04 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีคาเปนบวกจํานวน 30.51 ลานบาท เปนผลมาจากเงินสดจายเพื่อ
เงินลงทุนระยะสั้นเงินฝากประจําจํานวน 2.70 ลานบาท เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้นตั๋วแลกเงินจํานวน
60.00 ลานบาท เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้นหลักทรัพยเผื่อขายจํานวน 134.50 ลานบาท เงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น 0.62 ลานบาท เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ 125.17 ลานบาท เงินสดจาย
เพื่ อ ซื้อสิ น ทรั พยไ มมี ตั ว ตนจํา นวน 0.26 ล า นบาท แตก็ มี เงิ น สดรั บ จากการจํ า หน า ยเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น
หลักทรัพยเผื่อขายจํานวน 352.10 ลานบาท และมีเงินสดรับจากการจําหนายรถยนตจํานวน 0.41 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีคาเปนบวกจํานวน 0.32 ลานบาท เปนผลมาจากเงินสดรับจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 0.32 ลานบาทบาท จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 46.69 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินสดซึ่งเปนเงินสด
และเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นจํานวน 65.58 ลานบาท
• อัตราส่ วนสภาพคล่ องที่สาํ คัญ
นอกจากผลประกอบการในป 2559 จะมีผลกําไรจากการดําเนินงานแลว อัตราสวนสภาพคลองยังอยู
ในระดับที่ดีมาก โดยอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว อยูในระดับ 13.51 และ 8.83
เทา ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯซื้อวัตถุดิบเปนเงินสด โดยไมกูยืมเงินจากสถาบันการเงินใดๆทั้งสิ้น ทําให
หนี้สินหมุนเวียนอยูในระดับต่ํามาก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 88.97 วัน ยังคงรักษาใหอยูในระดับใกลเคียงกับ
ระยะเวลาการใหเครดิตโดยเฉลี่ยคือ 90 วัน อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 44.69 วัน เนื่องจาก
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เจาหนี้การคาที่ลดลง สําหรับ Cash Cycle เพิ่มขึ้นจาก 130.15 วันในป 2558 เปน 139.23 วันในป 2559
เนื่องจากระยะเวลาในการชําระหนี้นอยลง
5 แหล่ งที่มาของเงินทุน
• หนีส้ ิน
ณ สิ้ น ป 2559บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น รวมจํ า นวน 50.70 ล า นบาท หนี้ สิ น หลั ก คื อ หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น อั น
ประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 42.48 ลานบาท สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนนั้นคือ ภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานที่จะตองจายเมื่อเกษียณจํานวน 7.75 ลานบาท
• ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ป 2559 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 13.75 ลานบาท สงผลใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก
925.46 ลานบาท ในป 2558 เปน 939.53 ลานบาทในป 2559
6 ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
- โปรดดูรายละเอียดในหัวขอปจจัยความเสี่ยง-
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2559 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทาน
เขารวมประชุม มีดังนี้

นายวรวิทย
นายวิเชียร
ดร.พิสณฑ

ศิริวัฒนวิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้ง
8/8
8/8
8/8

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภาระกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อชวยในการสอบทานใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ
ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฎิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นใน
เรื่องที่สําคัญรวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวของ และไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อใหมีการดําเนินการในเรื่องที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2559 ซึ่งผาน
การสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบทาน
ความถูกตอง ครบถวน กอนที่จะใหความเห็นชอบตอรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตอ
งบการเงินอยางมีสาระสําคัญและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท
วา รายงานทางการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมทั้ง มีการเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญทั้งในรายงานของผูสอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินอยาง
เพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได การเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
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ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดส อบทานให บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปน
ประจําทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ไดอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัท และไดใหขอแนะนําที่เปน
ประโยชนตอระบบการควบคุมภายในเพื่อใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังไดพิจารณาทบทวนระบบการ
ควบคุมภายในบริษัทตามแบบประเมิน COSO ป 2013 ที่ปรับปรุงใหมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญทําใหมีความมั่นใจตอ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงาน
และภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ไดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายใน
ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามระดั บ และแนวความเสี่ ย งและมี ก ารปรั บ แผนการตรวจสอบให ส อดคล อ งกั บ ความเสี่ ย งที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเปนไปอยางมีอิสระเพียงพอ มีความเหมะสมและมี
ประสิทธิผล การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยไดทบทวนปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป
การปฎิบัตติ ามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงขอผูกพันที่บริษัทมีไวกับบุคคลภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบ ไม พ บประเด็น ที่ เ ป น สาระคั ญ ในเรื่ อ งการปฏิ บัติที่ ขั ดต อ กฎหมายและ
ขอกําหนดดังกลาว
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้ มาและจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย คณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ น และหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของกําหนด เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินวารายการ
ทางการค า ที่เกี่ ย วโยงกั น นั้ น บริษั ท ดํ า เนิ น การตามเงื่อ นไขทางธุ รกิ จปกติ ที่ มี เ งื่ อ นไขการค า ทั่ ว ไปซึ่ ง มี ค วาม
สมเหตุสมผล เปนธรรมและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้ง รายการที่มีสาระสําคัญไดรับการเปดเผยและ
แสดงรายการในงบการเงินและในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว อยางถูกตอง ครบถวน
ผู้สอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฎิบัติงานของผูสอบบัญชี
สําหรับป 2559 และเห็นวาผลการปฎิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอและได
เปรียบเทียบคาสอบบัญชีสําหรับป 2560 ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํานวนและเวลาของบุคลากรที่ตองใชใน
การตรวจสอบเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง เพิ่ ม ขึ้ น ตามสภาวะเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของ
คาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน แตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทสําหรับป 2560 โดยมีคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวม 1,815,000.- บาท
ความเห็นและข้ อสังเกตโดยรวม
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง
รอบคอบและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ และไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือทั้ง
จากผูบริหาร พนักงานและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางตรงไปตรงมา เพื่อ
ประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําขึ้นภายใตนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีดวยความ
ระมั ด ระวั ง ประกอบกั บ การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการจั ด ทํ า งบการเงิ น เพื่ อ ใหส ะท อ นผลการ
ดําเนินงานที่เปนจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพของงบการเงิน โดยใหมีการสอบทาน
ขอมูลทางการเงิน และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ เปน
ผู ดู แ ลเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น โดยตรง ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน และการ
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมั้นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยาง
เพีย งพอ ที่รักษาไว ซึ่งทรัพ ยสิน รวมทั้งปอ งกั นไมใหเกิดการทุจริต หรือ การดํา เนินการที่ ผิดปกติ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงไวใน
รายงานประจําปนี้แลว
จากโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกลาว ตลอดจนผลการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทําใหคณะกรรมการบริษัทเชื่อไดวางบการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

( นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง )
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)

153

154

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 1,650,000.- บาท
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท
2. ค่ าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น
- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะตองจายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงิน
0 บาท
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะตอง
จายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผา นมามี
จํานวนเงินรวม 0 บาท
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Important information in term of financial
Operating Results (Million Baht)
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)
Total Assets
Total Liabilities
Total Shareholders' Equity
Per Share Data (Baht)
Par Value
Net Earnings (Loss)
Book Value
Market Price
Financial Ratios (%)
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)

2016

2015

2014

598
10
608

628
11
639

844
10
854

28

2

128

13
13

(19)
(18)

2016
990
51
939
2016
0.50
0.02
1.57
2.42
2016

2015
0.50
0.03
1.54
1.96
2015

103
82
2014
1,219
276
943
2014
0.50
0.17
1.57
6.55
2014

1.47
2.26
1.41

(1.94)
(2.83)
(1.66)

10.20
9.67
7.58

0.05

0.03

0.29

3.69
71.49
1.52
(4.76)
178.01

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

26.96
(3.19)
39.66
(12.48)
32.93

2015
955
29
926

1
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Report from the Board of Directors
Dear Shareholders
During the first half year of 2016, the industrial sector of Thailand still confronted with the
declination of export uncertain situation according to the world economic, the deceleration of
private sector's consumption. Nevertheless, during the half year later, the problems were
recovered by the increment of investment of both private and government sectors. The
government has constantly approved the variety of investment promotion and support in order
to motivate the Thai economy in the clear picture of industry and others. Consequently, it can
result to the ability of the company to grow in this business further.
In 2016, the company installed new machines to increase the production quantity and
improve the production quality in order to serve the expansion of the economy and the
investment in government infrastructure, as a result to enhance the competitiveness of the
company. The company has adhered to its business guidelines for sustainable and long-term
growth. In addition, the company focused on the commitment of teamwork cooperation that
might help the company rise up from last year.
However, the Board of Directors and Executives emphasize on the appropriate
management of Internal Control and Risk Management. Moreover, the company has committed
to comply with good corporate governance with transparency, morality, auditable, including the
importance of social responsibility and environmental reservation.
Finally, on behalf of the Board of Directors, Executives and Employees, we would like to
Thank you to Shareholders, Trading Partners and Alliances, Customers, both in public and
private sectors as well as the financial institutions who always have trust and confident to RWI.
We appreciate your kind support company’s operations throughout the year and look forward to
continuing to be supported in the future. The Board of Directors, Executives and Employees will
dedicate and commit together to fulfill our mission in order to drive the company achieve the
sustainable success.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman & Executive Chairman
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Production of Company
Product

Picture of Product

Steel Wires for Prestressed Concrete Wire
(PC-Wire)

Steel Wires Strand for Prestressed Concrete
(PC-Strand)

Wire Mesh
(WM)

Ordinary Low Carbon Steel Wire
(OLC)

Rayong Wire Industries Public Company Limited
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Product

Gas Metal Arc Welding Wire
(GMAW)

Hard Drawn Wire
(HDW)
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Picture of Product

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.

5
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1. Income Structure of company during 2014 - 2016 classify by type of products
2016
Type of income

Million
baht

- Pre-stressed concrete wire
- Pre-stressed concrete
strand wire

2015
%

Million
baht

408.33

67.07

179.88

- Wire mesh

2014
%

Million
baht

%

442.36

69.20

610.32

71.46

29.55

181.17

28.34

229.33

26.85

3.41

0.56

0.33

0.05

-

-

- Low carbon steel wire

6.79

1.11

4.21

0.66

3.56

0.42

- Welding wire

0.29

0.05

0.22

0.03

0.43

0.05

- Spring wire

-

-

-

-

0.81

0.09

598.70

98.34

628.29

98.28

844.45

98.87

10.10

1.66

10.95

1.71

9.64

1.13

608.80

100.00

639.24

100.00

854.09

100.00

Income

Total
Other income
Grand Total

Other income : Include interest income, revenue from sale of wire scrap and the fine in case of late
payment, etc.

6
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2. Types of Product
Company‘s business is to produce and distribute PC wire, PC strand, welding wire, other
wires. With production capacities in year 2016 of 56,000 tons per year which consists into 6
categories as follows:
1. Pre-stressed concrete wire or PC-wire with diameters of 4, 5, 7 and 9 millimeters. The
product has been awarded industrial product standard symbol No.IPS.95-2540. It is used in
construction that emphasizes strength and durability to support loads and has been used in
production of piles, electricity poles, finished floor slabs and concrete railroad tiles.
2. Steel Wires Strand for Pre-stressed concrete strand or PC-strand with diameters of 9.3,
9.5, 12.4, 12.7 and 15.2 millimeters. The product has been awarded industrial product standard
symbol No.IPS. 420-2540. It is made of PC-Wires stranded together to enable it to with stand more
tension, and is mostly used in large construction work e.g. bridge beams, elevated roads, largesized 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 in
mattress industry, auto parts industry, wire mesh industry and spring industry.
5. Ordinary Low Carbon Steel Wire with diameters 2.8 - 7.0 millimeters. The product has
been awarded industrial product standard symbol No.IPS.194-2535 and IPS.747-2531. It is used in
piling industry, electricity post and drain.
6. Wire Mesh with diameters 2.8-7.0 millimeters. The product has been awarded industrial
product standard symbol No. IPS 737-2549. It is used in construction of road, building and finished
walls.

7

Rayong Wire Industries Public Company Limited

191

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.
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 knowledge and
understanding of the management and operation and the company has started to adopt production
management policies that focus on quality and reduce losses in the production process through a
management system by this the objective or goal (Management by Objective (MBO)) to the
production system to achieve the ultimate goal.
• Types of customers and target customers
The company has distributed all products to local market and export markets clarify as
follows:
Pre-stressed concrete wire (PC-Wire) and Pre-stressed concrete strand wire (PC-Strand) as
group of customers consists of
1. Domestic Customers
1.1 Private Sector which equivalent to 96% of Pre-stressed concrete sold as consists of
8
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• Concrete products factory such as Pipe casting factory, electricity post, slabs,
girder and finished walls.
• Contractor and bidding with government sectors such as building contractor,
freeway construction and electric cables.
1.2 Government sector and State Enterprise such as Provincial Electricity Authority,
Metropolitan Electricity Authority, rebuilding a bridge as equivalent to 4 percent of
total sale of Pre-stressed Concrete
2. Export Customers
2.1 Distributed directly to the user of the steel wire country. It is a user who uses steel
wire for the production of concrete products such as pile manufacturing, concrete
piles, and concrete poles.
2.2 Selling trough distributors of that country
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
Cold Drawn Steel Wire as group of customers consists of
1. Concrete Distributor such as finished pipe group, manufacturer of electric pole or pile
9
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2. Construction Group
3. Finished wall Group
4. Route Construction Group
5. Government Sector
6. Dealer or construction material store
Wire Mesh as group of customers consists of
1. Concrete Distributor such as finished pipe, plank
2. Construction Group and auction of government sector
3. Finished wall Group
4. Route Construction Group
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 Industries 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.
• Distribution and distribution channels
Distribution
Domestic

- The company has direct distribution channels to target customers and some products are
sold through distributors.
10
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Export

- Distributed through distributors and/or direct sales to target customers.
• Industry and Competition Status
Industrial Structure of Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
PC-Wire and PC-Strand Industries
Overview of trend for future construction is in good direction, basic construction of public
sector turns out for construction industry in a good way meanwhile world economy situation and the
domestic economy is not very good as a result, the overall market slightly up in 2016. Present, there
are 12 manufacturers of production steel wire and the company has a market share of 10 percent,
ranked fifth 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 certify by MOI (Ministry of Industry)
as TIS standard or new comers are difficulty to entry.
• Bargaining power of suppliers
Because sources of raw materials in manufacturing on PCW&PCS are several suppliers
both domestic and international. The negotiations on the purchase of raw materials are not difficult
the company can be source good quality raw materials in time because the quality of raw materials
affects the finished goods; it also affects the cost of production.
• Bargaining power of buyers
With the slowdown in private construction in 2016, investment in the construction industry
has declined; less demand for steel wire by tones have high bargaining power. As the second half
of the year, The Mega Projects of government had more investment therefore use of products in the
public sector more. Anyhow the projects work focusing on quality of product and delivery is the
main.
11
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• Replacement Product
From PCW&PCS are special product to produce concrete piles, electricity poles, finished
floor and large construction project. The example of large construction projects are electric mass
transit railway, express way, building, these are specific ingredients such as PCW&PCS constituent,
therefore no other products can be substitute.
• Current Competitors in Business
Due to the slowdown in construction in 2016 and the large government investment projects
being delayed by the previous plan. This makes the productive of many factories have capacity
more than demand. As a result, the competition of domestic producers is intensified. Including
overseas imports from China such as PCW & PCS, the competition has intensified. But PCW & PCS
is a security related product then the quality must meet the standards. Also, the imported products
require testing and permission to import into the country. While products manufactured in Thailand
are already TIS standards can be produced and sold immediately. Also, in case of problems with
PCW & PCS produced in the country can be solved more quickly and has replacement products
available immediately. Therefore, there is more competition in the domestic manufacturers.
Gas Metal Arc Welding Wire Industries (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. From the
use of more welding wire therefore brought the welding wire from abroad which has low quality but
inexpensive to selling. There are high price competition problem.
In 2016, there were 5 manufacturers in the Gas Metal Arc Welding Wire industry in the
country, with a combined market share of 40%, while the rest was imported from abroad 60%,
mainly imported from China and Korea.
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
the cost of production must be competitive with steel wire imported from abroad. Familiarity of the
12
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customer, the new operator cannot enter to this market quickly if there is no point of interest such as
the price is very low. And if used steel wire of any entrepreneur it's will rarely change because it is
accustomed to use.
• 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 good quality of raw material and have reasonable price because the quality of raw
materials affects to the finished goods and cost of production.
• Bargaining power of buyers
The result of imported welded wire from abroad is cheap and don't have certainty quality
then users to use a medium quality welding wire replace. The interest in these products has led
local manufacturers to lower prices to maintain the market, resulting this customers have a huge
bargaining power in product price.
• Replacement Product
There are many types of welding wire. Welding of each type of steel requires welding wires
suitable for the steel. The Gas Metal Arc Welding Wire suitable for tensile steel and must be
connected. The welders do not have the expertise, welding works is beautiful. Product that will
replace Gas Metal Arc Welding Wire such as Welding Electrode which the same type of steel can
be welded but slowly because each wire is 30 - 40 cm long, it is not suitable for welding continuous
then can use replace Gas Metal Arc Welding Wire just a little.
• Current Competitors in Business
The current competitor of the business is Welding wire imported from overseas, especially
China because to sell inexpensive must to adjust production and marketing by adjust the
production process, they certainly quality and lower cost for competing with the imported welded
wire and taking solve solution quickly and each import takes 1-2 months. The lower cost, the price
can be adjusted to compete imported wire and keep narrowing the gap between prices. Importers
are less interested to bring of welded wire for distribution.
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Spring Wire Industrials
Spring wires are commonly used in automotive and mattress industrial production of motor
vehicle has growth rapidly. This wire in automotive industrial concerned on quality, on time deliver
thus there are lots of imported products from oversea if springs wire are manufactured in local can
be comparable in quality users are welcome to use raw materials in the country.
Factors impacting the business operation
• New operators entering into market
Due to this business need a lot of money to invest in machinery, modern technology in
production process and most important this product concerned with safety and accuracy desired
such as automotive, electronic parts, educating its users, familiarity of use. Therefore, if the
products of new entrepreneurs who do not have the expertise or production experience the user
group is not paying attention because user groups have lower price factors than quality. But the
reduce prices for new entrepreneurs it will not succeed if the old operator offer price bid similar.
Entering a new entrepreneur is difficult, but the key to doing business is building relationships.
Keep up close with customers, have good advice and after sales service. Provide useful knowledge
about the product and other related services together it's more important.
• Bargaining power of suppliers
Source of raw material for producing HDW have suppliers from local and foreign, therefore
the standard of raw material for producing is obvious which makes easier in negotiation and can
supply good quality with the reasonable price.
• Bargaining power of buyers
Users of HDW products mostly are concerned on quality of products and on time deliver
though there are imported products from overseas. Users are inconvenience to store more raw
materials, late deliver or problem on products waiting to be compensated, included fluctuation of
currency, they prefer to use local suppliers more than imported.
• Replacement Product
The standard on buying HDW product has been set in production process of customers
such as in automotive industrial, HDW for producing spring wire will set specification on wire, grade
14
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of materials, source of materials so it is specifically made, then no other wire cannot be used in
replacement.
• Current Competitors in Business
Due to the rapidly expanding automotive industry and Thailand is a very automotive country,
the auto parts industry grew in line and continued. The major barrier to this business is that this
group of customers considers constant quality, modern production and develop all the time Ontime delivery is a key factor in purchase which each competitor must compete with technology
developed by other competitors especially competitors from abroad. Some countries have
advanced technology faster than and make competitors in this industry if has slow development will
affect the business. But if can develop products continuously, the competitors in this industry has
very little and can make determine the market price
Cold Drawn Steel Wire and Wire Mesh Industrial
Factors impacting the business operation
• New operators entering into market
By entering into these types of product industry is not difficult because this business
produce, uncomplicated technology or production process, machines can be investment to
manufactured domestically or abroad but most important thing is relationship among customers
and volume of existing customer across country, usage consumption not much but there are so
many customers. The problems on new operators are they need to distribute throughout the country
and have good and long relationship with customers which in high expenses for new operators.
• Bargaining power of suppliers
As source of raw materials have both local and oversea suppliers, therefore negotiation
on purchasing raw materials would be easier with good quality and reasonable price. Also, the
price of raw material of suppliers in the manufacture of cold drawn steel wire and wire mesh
whether small or large, prices are different less because the quality of raw materials is no different.
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• Bargaining power of buyers
The construction has been slowed. In year 2016 investment in construction industry has
decline, less demand for steel wire customer have high bargaining power especially in Bangkok
and suburb due to inconvenience for distribution and less relationship with customers.
• Replacement Product
Cold Drawn Steel Wire and Steel Wire Mesh are the products which meet the industrial
standard, by using this product in concrete measures are defined such as concrete piles, electrical
poles, road construction and building. The mentioned construction is configured to use cold drawn
steel wire and Steel wire mesh for constituent therefore other substitution of product can be used
such as steel rod but with inconvenience of usage, in construction requirement need to be fast,
easy so no commonly used for substitution.
• Current Competitors in Business
Due to the slowdown in the construction of 2016 and the large investment projects of
government are delaying their plans; capacity of production is more than demand. As a result, the
competition of domestic producers is intensified. Market expansion is difficult because individual
manufacturers try to maintain their own customers.
4. Product Procurement
• Capacity and production volume
The factory of the company is at No. 5, I-5 Road, Tambon Mabtapud, Amphur Muang,
Rayong. In 2016, the production capacity is 56,000 tons per year. In 2016, the company utilized 50
percent of total capacity and it will continue to produce about 20 hours a day.
In 2017, the company has expanded its production capacity to 72,000 tons per year which
it will use about 60% of total production capacity.
• Raw materials and types of raw materials
Main raw material used in the production is wire rods which can be classified into 4 types
(1) High Carbon Wire Rods 8, 9, 11 and 13 millimeters in diameter, are raw material used for
production of PC-wires and PC-strands.
16
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(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 2016, raw materials used in the production are procured locally and internationally
by 5 distributors; the company has some policies to spread under the risk in order to be confidential
that there is no lack of producing raw materials. In year 2017, 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 followings:
1. Risks of Business Operation
1.1 Risk from the volatility of raw material prices
Rayong Wire Industries PLC.is the manufacturer of Pre-stressed Concrete Wire, Welding
Wire and other Wires which the main material for producing is wire rod obtained both in domestics
and overseas. The company has procured raw material from 5 vendors both in domestic and
imported from aboard such as China, Japan, India and Europe. In addition, the company is aware
of such risk factors by following the rapid change of price of raw material closely to assess the
situation, trend of price and also the requirement quantity. The information is necessary to be taken
into consideration for purchase ordering and management of raw material and inventory control
appropriately. By this, in accordance with timing on selling price determination, better cost
management and sufficient estimation of raw materials for production plans in each quarter.
1.2 Risk from foreign exchange fluctuations
The company purchases raw material (wire rod) from aboard in US dollars accounted for
about 90 percent of total purchase amount, therefore, the fluctuation of foreign exchange directly
impact on the production cost and business operation.
Thus, to prevent such risk, the Company entered into a hedging agreement with a
financial institution immediately upon submission of L/C. The contract totally covers all of the
purchase raw material from aboard and avoids the risk of foreign exchange fluctuation whether
Baht currency is weaken after the raw material purchase date. Also, the company can realize the
exact cost of importing raw materials.
18

202

Annual Report 2559

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

Note: -

1/

The Company has been monitoring by internal audit of Capital Engineering Network PLC.

- No. (1) - (5) is the company's management according to the Notification of the Securities and Exchange Commission
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Shareholding and Management Structure
1. SHAREHOLDERS STRUCTURE

• The following is the top ten major shareholders of the Company as of December 30, 2016 as follows:
Name of Major Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.

Capital Engineering Network Public Company Limited
Miss.Umporn Seepotong
Mr. Jirawuth Kuwanan by Siam Knight Fund Management
Securities Co., Ltd.
Miss. Patcharin Toungsitsombat
Mr. Charnsak Fuangfoo

6.
7.
8.
9.
10

Mr. Nam Chonsaiphan
Thai NVDR Company Limited
Mr. Udomsilp Lertworapreecha
Mrs. Wanna Akaraneewanich
Mr. Buncha Kiatsuksathit

Proportion of Share Holding
No. of shares
%
445,593,250 74.241
8,230,000 1.371
5,562,350 0.927
3,985,000
3,606,700

0.664
0.601

3,465,055
3,316,806
3,000,000
2,591,200
2,480,000

0.577
0.553
0.500
0.432
0.413

Capital Engineering Network Public Company Limited, a major shareholder of the Company. The first five
major shareholders as of the closing date of shareholder registration book on December 30, 2016 are as
follows:
Proportion of Share Holding
No. of shares
%

Name of Major Shareholders
1.

Leenabanchong Family

229,928,843

30.46

Mr.Chinchai Leenabanchong No. of shares 101,283,600 = 13.59 percentage
Mr.Chanchai Leenabanchong No. of shares 30,754,500 = 4.13 percentage
Mr.Wutichai Leenabanchong No. of shares 29,000,000 = 3.89 percentage
Miss Chinsiree Leenabanchong No. of shares 27,252,000 = 3.66 percentage
Miss Chinree Leenabanchong No. of shares 22,067,300 = 2.96 percentage
Mr.Worawit

Leenabanchong No. of shares 13,182,700 = 1.77 percentage

Miss Panicha Leenabanchong No. of shares 1,976,743 = 0.27 percentage
Mr.Theerachai Leenabanchong No. of shares 1,412,000 = 0.19 percentage
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Proportion of Share Holding
No. of shares
%

Name of Major Shareholders
2.

Mr. Jirawuth Kuwanan

62,241,600

8.35

3.

BANK JULIUS BAER & CO., LTD. SINGAPORE

36,151,300

4.85

4.

Dr. Kanokkaew Viravan

16,670,100

2.24

5.
Mr. Suraphol Theva-Aksorn
16,190,000
2.17
Remark: 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, 2016 the company has no cross shareholding in between

• Other issuance of securities
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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
Company has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50 percent of net
Profit (consolidated financial statement after tax) or as necessary
2. Management Structure
Management structure of Directors consists of
1. Board of Directors
2. Executive Committee
3. Audit Committee
4. Remuneration Committee
23
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Consist of Board of Directors, Executive Committee, Audit Committee and Remuneration
Committee and include Managing Director and Corporate Secretary which appropriated and can
be examining as balance between after every time of shareholders meeting, Board of Directors will
schedule to appoint sub-committee. Year 2016, resolution from Board of Directors No.2/2016 held
on May 12, 2016 has appointed 3 sub-committee and authorized abilities and responsibilities
clearly follows Memorandum of Association as specified not less than 5 people and not less than
half of the total number of directors must reside in the Kingdom. In the year 2016, The Board of
Directors consists of 9 people as follows:

Directors as Executives
Diresctors (non Executives)
Independent Director
TOTAL

Amount of people
Male
Female
Total
5
1
6
3
3
8
1
9

%
67
33
100

The Board of Directors consists of Independent Directors 3 people or equal to 33.00% of whole
Committee which is more than 1 in 3 or 33.33% follows regulation from Capital Market Commission
• Board of Directors
In 2016, the Board of Directors had listed on the certificate of the Ministry of Commerce was
composed of 9 members as follows:
Number of
Name of Directors
Position
Appointed Year
Holds position
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

Chairman

September 22, 2008

7 Years

2. Mr.Worawit

Siriwattanawimon

April 24, 2009

7 Years

3. Mr.Vichian

Sophanpanitchakul

Director
Independent Director
Diretor
Independent Director

February 26, 2013

3 Years

August 13, 2013

3 Years

4. Assoc. Prof. Dr. Pison

Udomworarath

Director
Independent Director
24
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Name of Directors
5. Mr. Monthon
6. Mr. Pipit
7. Mr. Suthin
8. Mr. Theerachai
9. Mrs.Pimsiri

Chatuwallopkul
Jaovishida
Phadetpai
Leenabanchong
Pinrod

Position

Appointed Year

Number of
Holds position

Director
Director
Director
Director
Director

April 1, 2010
April 20, 2012
February 24, 2016
February 24, 2016
February 24, 2016

6 Years
4 Years
10 Months
10 Months
10 Months

• Report of changes in securities holding of directors and executives of the company as of
December 31, 2016
Name of Directors and
Executives

2015
Directors
/Executive Spouse

Increase
(Decrease)
During the
year

2016
(Total)

%

2016
Directors
/Executive Spouse

1 Mr. Wutichai

Leenabanchong

450

-None-

-None-

-450

0.00

450

-None-

2. Mr. Worawit

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-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-

-

-

-None-

-

-None-

-None-

8. Mr. Theerachai Leenabanchong

-

-

-

-None-

-

-None-

-None-

9. Mrs. Pimsiri

Pinrid

-

-

-

-None-

-

-None-

-None-

10. Mr.Sanae

Charoensook

-

-

-

-None-

-

-None-

-None-

11. Mr. Udom

Tungdechteerachai

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

6. Assoc. Prof. Dr. Pison Udomworarath
7. Mr. Suthin

Phadetpai

12. Miss Nongnuch Kumchaithep

• Remark: - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares
- No.10-12 is Executives as defines of Securities and Exchange Commission
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• Authorized Directors to bind the company as at December 31, 2016
Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong to
signed with Mr. Suthin Phadetpai or Mr. Pipit Jaovishida or Mr. Monthon Chatuwallopkul or
Mr. Theerachi Leenabanchong with the company’s seal
Elements of Board of Directors
As Article of Association section 4 of Directors No.16 The Boards consists of not less 5
people but not less half of whom must be domiciled in Thailand and their qualifications within
specified scope requires by Law
Appointment and removal of Directors
• Appointment
Passed the resolution from Annual General Meeting of Shareholders
As Article of Association section 4 of Directors No.17 The appointment of Board of Directors
have approval from Annual General Meeting of Shareholders as following rules and procedures.
(1) One shareholder has one vote
(2) Each shareholder may use all votes under (1) to elect one or more than one director.
In case of voting for more than one director, he may distribute his votes as he pleases.
(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
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• The removal
- Removal by expiration
As Article of Association Section 4 of Directors No.18 As every meeting of Shareholders
given to remove any Directors one in three if the number of Directors to be removed not match to
three then removal should be to nearest to one in three.
Retire Directors in the first or second year following the registration of company if committee
did not agree any other method then drawing will be issued. The subsequent year, the directors
who serve the longest of holding the position will need to retired and may re-elect.
- Removal by others
As Article of Association Section 4 of Directors No.19 requires removal of Directors as
follows:
1. Died
2. Withdraw
3. Incompetent or Law Prohibition
4. Remove from Resolution from meeting of shareholders
5. Court Order
As Article of Association Section 4 of Directors No.22 to set meeting of Shareholders to vote
to any remove Directors before expiration their vote must not less than three-fourth of total votes of
shareholders present and qualified to votes.
• 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.
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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
Committee and Managing Director
16. To consider and approve repairment, sell, destroy, elimination as deteriorate when it is
beyond the Executive Committee and Managing Director
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
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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 Parent Company and/or company itself by mentioned person may not have
the right to vote.
Apart from this, Directors are responsibilities for company to be in accordance with
regulation from The Stock Exchange of Thailand or announcement from Securities andn Exchange
Commission and Capital Market Supervisory Boards or related business law e.g. acquisition of
assets etc.
• Executives Board
Executives Board means Directors and/or Executive as appointed from Board of Director or
Directors and/or executives of company in the Capital Engineering Network Public Company
Limited by acting in the business and management of operating business in accordance with the
authority and duties assigned by the Board of Directors in accordance with the target, objectives
and regulations of the Company.
29

Rayong Wire Industries Public Company Limited

213

In year 2016, resolution from Board of Directors No.2/2016 held on May 12, 2016 and the
Board of Directors has approved appointment of 6 Executive Directors to serve of one year term as
follows
Name of Executives
1 Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Mr. Suthin

Phadetpai

3. Mr. Monthon
4. Mr. Pipit
5. Mr. Theerachai

Chatuwallopkul
Jaovishida
Leenabanchong

6. Mrs. Pimsiri

Pinrod

Position
Executive Chairman
(appointed as February 24, 2016)
Executive Director
(appointed as February 24, 2016)
Executive Director
Executive Director
Executive Director
(appointed as February 24, 2016)
Executive Director
(appointed as February 24, 2016)

Roles and responsibilities of Executive Boards
1. To operate and manage the business in line with the company’s objectives, articles of
Association, policies, regulations, rules, directives and resolutions of the Board of
Directors and/or resolutions of shareholders’ meetings in all respects.
2. To consider and determine policy, direction and strategy for the Company’s business
Operations, financial plans, budget, and manpower resources management,
investment in information technology, expansion of business operations, public
relations, control and supervision for all appointed working committees to achieve the
targets.
3. To consider annual budgetary appropriations as proposed by the management before
presenting them for consideration and approval by the Board of Directors. This also
includes consideration and approval for changes and additional annual budgetary
appropriations at the time when there is no Board of Directors’ meeting, and thereafter
presentation to the next meeting of the Board.
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4. To approve major investment transactions as defined in the annual expenditure budget
as assigned by the Board of Directors, or as earlier approved in principle by the Board.
5. To have authority in approving capital expenditure although buying the fixed assets,
office stationery, renovation and maintenance, dispense/ to sell fixed assets, to rent/hire
purchase of assets which exceed budget estimation within the limit of each transaction
not exceeds the budget which has been approved by Board of Directors.
6. To provide advice in business expansion in principle, and in joint ventures with any
other parties subject to approval from the Board of Directors at the next meeting.
7. To consider and approve of borrowing of funds, seeking credit lines or any other credit
Facility related to normal business operations within the budget estimation which has
been approved by Board of Directors.
8. To have authority to consider and approve investing in other company within the budget
estimation which has been approved by Board of Directors.
9. To have authority to consider and approve hiring service which related to the normal
company Business within the budget estimation which has been approved by Board of
Directors.
10. To serve as advisers to the management relating to financial policy, marketing,
personnel management, and other operational aspects.
11. To consider the profit and loss of the company, proposal for interim or annual dividend
payment for approval by the Board of Directors.
12. To have authority in delegating any several directors or any individuals to carry out any
particular assignment under the control and supervision of the Executive Committee, or
delegate the authority to such individuals to have authority as deemed appropriate by
the Executive Committee and within a period deemed appropriate. The Executive
Committee may rescind, revoke, amend or rectify the individuals or delegation of power
as and when deemed appropriate.
13. To have power on any finance transaction of company as for example opening and/or
closing an account/ Financial Institution by specified the authorization signature for bank
accounts including specified the conditions authorization for other bank accounts as
well.
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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
• Audit Committee
Audit Committee means Company Directors which authorized from Board of Directors
and/or The Shareholders' Meeting to check the performance of assignment to be in accordance
with rules, any regulation of good corporate governance.
Resolution from Board of Directors meeting No.2/2016 held on May 12, 2016 has resolution
to define structure director and appointments of the Audit Committee from three independent
directors are as follows:
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Name of Audit Committee
1. Mr. Worawit
Siriwattanawimon

2. Mr. Vichian

Chairman of Audit
Committee

Sophanpanitchakul

3. Associate Professor Dr. Pison Udomworarath

Mr. Khomwuti

Audit Committee

Audit Committee
(Appointed as
August 11, 2015)
Secretary of Audit
Committee

Pornnaradol

Position
Independent Director
Specialize in accounting and
Finance
Independent Director
Specialize in accounting and
Finance
Independent Director
Specialize in Engineering

Roles and responsibilities of Audit committee
1. To ensure that the company’s financial statement is accurate, adequate and
dependable.
2. To review that the company’s internal control systems is appropriate and efficient in
order to consider the audit committee independently throughout appointment, move,
layoff Head of Internal controller or any institute which responsible form internal control
division.
3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange the
Exchange’s regulations and the laws relating to the Company’s business.
4. To 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) (h) other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should
be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of
duties and responsibilities assigned by the Board of Directors;
7. To perform any other matters as assigned by the company’s Board of Directors with the
Audit Committee’s agreement.
• Remuneration Committee
Remuneartion Committee means Assigned Company Directors from Board of Directors
consider formats and rules of compensation of Board of Directors, Directors and Senior Executives.
In year 2016, resolution from Board of Directors No.2/2016 held on May 12, 2016 has
resolved to appoint 4 members for remuneration committee to hold the position for a term of one
year as follows:

218

Annual Report 2559

34

Name of Remuneration Committees
1. Mr. Worawit

Position

Siriwattanawimon

Chairman of Remuneration Committee Independent
Director

2. Mr. Vichian

Sophanpanitchakul

Remuneration Committee

Independent
Director

3. Assoc. Prof. Dr. Pison Udomworarath
4. Mr. Wutichai
Mr. Thanaphan

Leenabanchong
Sapsakorn

Remuneration Committee
Remuneration Committee
Secretary of Remuneration Committee

Independent
Director
Director

Roles and responsibilities of Remuneration Committee
1. To review current criteria
2. To consider remuneration packages of other company in the same industry.
3. To establish, in the fare manner, criteria which will create the expected results and reward
those who contributed to the firm’s success.
4. To review all form of remuneration, including the amount and proportion of each form.
5. To determine whether the criteria for and for the form of remuneration is in accordance with
relevant regulations and related recommendations.
6. To consider of evaluating Chief Executive Officer and remuneration in order to propose the
criteria to the Board for approval.
7. To determine the annual remuneration packages for directors and propose the
remuneration to the Boards. In this case, of the Board remunerations’ packages, the Board
needs to consider and propose them to the shareholders’ meeting for approval.
8. To consider in any other remuneration as assigned from Board of Directors
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• Managing Director
Managing Director means Company Directors/Executives which holds the position of head
of Executive of company.
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 2016, has resolved approve to appoint Mr. Suthin Phadetpai to holds position act
for Managing Director held on February 24, 2016.
Roles and responsibilities of Managing Director
1. To manage and control the business which related to company’s affairs.
2. Authorization in orders, regulations, notification, and memorandum in order to follows to
the company’s plans.
3. To propose policies, Strategic, business plans and annual budgets to The Board of
Directors/Executive Committee and responsible of performing the business tasks and
plans as assigned from Board of Directors.
4. To control of expenditure on budgets as assigned from Board of Directors.
5. To take responsible for the preparation of Financial Statement for inspection and/or
review by the auditors and subsequent presentation to the Audit Committee and Board
of Directors respectively.
6. Organize the company’s structure and management including employing, shifting,
moving, set up the salaries, remuneration, considering on goodness, bonus, welfare
and lay off the employees in Executive position within the company whom is not
Executive Directors and excluding Chairman.
7. To consider and approve of purchasing, renovating and maintaining of hire and hire
purchasing office stationary, or anything related to company’s products within the
limitation of budget as assigned from Board of Directors.
8. To consider and approve of hiring in term of hire purchasing which related to company’s
Business within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
9. To consider and approve of repairing, destroying and writing off the company’s
exhausted asset within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
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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 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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Frequently by number of attendees in year 2016
Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, and Remuneration Committee
has schedule time table of each meeting one year in advance and appointment of the meeting will
be additional special meeting as necessary. Each committee is meeting by conference participants
are summarized below
Name of Committee
Annual General Meeting of
Shareholders
Extraordinary meeting of shareholders
Board of Director
Audit Committee
Executive Director
Remuneration Committee

2016
Total Number of attendees
1
4
8
13
1

Extraordinary
Meeting of
Shareholders

Board of
Directors
Meeting

Executive
Committee
Meeting

Remuneratio
n Committee
Meeting

1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

1/1

-

4/4

-

12/121/

1/1

2. Mr. Worawit

Siriwattanawimon

1/1

-

4/4

8/8

-

1/1

3. Mr. Vichian

Sophanpanitchakul

1/1

-

4/4

8/8

-

1/1

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

Udomworarath
Phadetpai

1/1
1/1

-

4/4
3/31/

8/8
-

11/111/

1/1
-

5. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

1/1

-

4/4

-

13/13

-

1/

Name of Directors

Audit
Committee
Meeting

Annual
General
Meeting of
Shareholders

Attendance of the meeting / total attends (Time)

1/, 2/

7. Mr.Theerachai

Leenabanchong

1/1

-

3/3

-

9/11

-

8. Mr. Pipit
9. Mrs. Pimsiri

Jaovishida
Pinrod

1/1
1/1

-

3/42/
3/31/

-

11/132/
9/111/, 2/

-

10. Dr. Darmp

Sukontasap

-

-

-

-

1/13/

-

Remark : 1/ Appointed on February 24, 2016
2/ Due to business engagement
3/ Resigned on February 8, 2016
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Remuneration of Directors and Executives
The amount of financial remuneration in fiscal year 2016
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. 1/2016 held on February 24, 2016 by
passed the consideration from Board of Directors No.1/2016 dated February 24, 2016 and
approved by 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2016 as totaling
amount of Baht 1,950,000.- by sifting through the details and refers to appropriate aspects of the
industry and economic conditions. The suitability number of the Board of Directors as following
details:
(1) Chairman
• Fee for attended the meeting as Baht 30,000.-. For the Chairman of the Board who
normally receive a salary or the Chairman of a subsidiary receive meeting allowance
is 20,000 baht per meeting.
(2) Board of Directors (every time attends)
• Fee for attended the meeting as Baht 15,000.-. For the Directors who normally
receive a salary or employees of a subsidiary receive meeting allowance is 5,000.baht per meeting.
(3) Audit Committee (every time attends)
• Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000.• Fee for Audit Committee as Baht 15,000.(4) Remuneration Committee (every time attends)
• Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000.• Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000.By this, in year 2016 the company had paid total of remuneration fees in the totaling amount
of Baht 840,000.- as detail follows
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1 Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman 1/
- Remuneration committee
2. Mr.Worawit Siriwatwimon
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
- Chairman of Renumeration
Committee
3. Mr.Wichain Suphanpanitkul
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Renumeration Committee
4. Asso.Prof.Dr.Pison Udomworarat
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Renumeration Committee
5. Mr.Monthon Chatuwallopkul
- Director
- Executive Director
6. Mr.Pipit Jaovisidha
- Director
- Executive Director
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80,000

-

TOTAL

Remuneration
Committee

Audit
Committee

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

5,000

85,000

60,000

200,000

25,000

285,000

60,000

120,000

15,000

195,000

60,000

120,000

15,000

195,000

20,000

-

-

20,000

15,000

-

-

15,000
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7. Mr. Suthin Phadetpai
- Director 2/
- Executive Director 2/
8. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director 2/
- Executive Director 2/
9. Mrs. Pimsiri Pinrod
- Director 2/
- Executive Director 2/
Grand Total
Remark :

TOTAL

Remuneration
Committee

Audit
Committee

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

15,000

-

-

15,000

15,000

-

-

15,000

15,000

-

-

15,000

340,000

440,000

60,000

840,000

1/ Appointed as an Executive Chairman on February 24, 2016
2/ Appointed as a Director.and an Executive Director on February 24, 2016

b) The Remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4
ranking as follows:
2016
Amount Amount
Total Amount
(people) (Million
Baht)
In term of salary, bonus, allowance,
7.15
5
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

2015
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
5
6.22

41

Rayong Wire Industries Public Company Limited

225

c) Other Remuneration
The company has no policies on paying other remuneration apart from remuneration for
Directors or employees, no given securities, debenture or other securities to Executives
(1) Other Remuneration of Director
-None(2) Other Remuneration of Executive
Directors and Top four Executives (level below Manager) and Executives in the level
equivalent top four executives in totaling of 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 percent of wages by need to accumulate funds in the same ratio If any
member of the month is not accumulation fund. Employers are not required to pay contributions to
the members in that month when a member ceases to be a member contributions as well as the
average net benefit under the terms of the Fund.
Total Number of Employees
Details
Amount of employees
- Ministration
- Production
TOTAL

2016

2015

2014

2013

46
93
139

50
80
130

55
78
133

58
78
136

The number of employees changed significantly in the past 3 years
- NoneShepherded significant labor dispute in the past 3 years
- NoneTotal Compensation of all employees
In year 2016, company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary,
incentives, bonus and other compensations in totaling of 49.67 Million Baht
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Wages and Salaries
Monthly paid compensation to employees due to practice of employees for company which
may consider from position holds, duties and responsibilities to organization
Bonus

Special compensation to employees by considering from turnover each year by not
requiring fixed rate.
Funds contribution
The company has 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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Related Transaction
1. Disclosure of information on related transaction
Related company
WJC Enterprise
Co., Ltd. (WJC)

Relationship

Type of
transaction

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

Amount
(Million
Baht)
0.070

Necessity and
reasonableness
The company gives
subsidiaries use of the

0.027

credit limit and charge
a rate similar to loans
from financial
institutions is 2% per
year.

Capital Engineering
Network Public
Company Limited
(CEN)

Mother company - Internal Audit Fees
holds 74.26
percent and has
same Directors.

0.720

- Accrued expense

0.192

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.
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3. Procedure of approval on related transaction
Normal business transactions and trade agreements with commercial terms shall act in the
same situation by bargaining power without influence of their position on Director, Executive or
related person. By this, management division needs to report every business transaction to Board
of Directors for acknowledgement on quarterly basic.
Abnormal business transaction, unless size of transaction doesn’t need to be approved from
Shareholders meeting (as provision from The Stock Exchange of Thailand) then need consideration
from Executive Board as prior first entity and size of happened transaction will be under authority to
approve then approval of this transaction will ended as this stage (stakeholders not attend and vote
in the meeting). Moreover, if the size of transaction more than authority can be approve then
executives will concluded the resolution and propose to Board of Directors for approval
(stakeholders not attend and vote in the meeting)
Board of Directors will consider on transaction which may have conflict of interest or related
transaction or transactions appropriately through moderation from Audit Committees for entries
criteria defined by Stock Exchange of Thailand, The Securities and Exchange Commission and
Capital Market Supervisory as well as disclosure of transaction that may have conflict of interest to
public with ensure accuracy and completeness.
4. Transaction trends in the future
The transaction is still in progress. There will be more or less depending on economic
condition. For transaction occur in the future, Board of Directors shall comply as according to
regulation that have been set up and directors must not approve any entries that they, or someone
who may have conflict of interest with company and its subsidiaries. Moreover, mentioned
transaction need to be disclose to Board of Directors for consideration with according to law of
securities and securities market and regulation, announcement, order or requirement of The Stock
Exchange of Thailand includes all requirement regarding the disclosure of related transaction and
acquisition of company assets.
45

Rayong Wire Industries Public Company Limited

229

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,
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comprehensive policies of operation management, risk management of company thus the
conclusion of this are as follows:
1. Control Environment
The company has organization chart and environmental which will support business
operation effectively and enough internal control system, the responsibilities of each field is
separated for beneficial to examine of operation, updating sub-system and reduce duplication in
order to be under the same standards. Apart from this, clearly targeted business every year by
regard on Economic, Market Situation and Competition.
2. Risk Assessment
The company has track on risk factors such as changes in taxes, exchange rates,
increased of raw materials and other cost to assess impact and prepare to maintain business
operation thus communicate with executives and employees to acknowledge the situation by held
the meeting and summarize situation, environment and operation of company. Moreover, it
includes risk factors to business operation, sales, cost and profitability of company in each unit,
chief executive of each unit will be responsible for risk factors occurs in their unit thus
prophylactic to prevent any risks to level which are safe for employees, corporate governance
and acceptable and do not affect operation of company.
3. Control Activities
The line of authorities and responsibilities of The Board of Directors and executives have
been clearly set together with specific power on approval on each level for transparency and
benefit of all shareholders as well as eliminate any conflict of interest. By this, if any transaction
occurs with major shareholders, related person, Director and Executives – The Company has a
measurement which has to approve by Board of Directors and authorized person must not have a
conflict of interest in those 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
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enough which could determine the data in the history and develops this information and
technology continuously to support our organization flexibility and enhance system performance
as response expansion of business.
The Company has employed state of the art technology and continuously improves
information system to enhance the efficiency and to support the potential growth thus there are
more channels for employee to report directly to Executive as well.
5. Monitoring Activities
The company has evaluation system and performance tracking in order to assure on
measure and internal control system is effective all the time, response to any changes
appropriately and timely. The company has organized head of employees to follows work of
subordinate and evaluated. By this, Executives pay attention to speed and effectiveness
management on target and report to Board of Directors clearly and consistently.
Audit Committee has practices on their duties efficiently and any tasks assigned by Board
of Directors independently and consistently thus there is internal audit as a tool for achieve the
mission. Internal Audits are qualified to perform their duties properly with sufficient independence,
able to perform work as assigned from Audit Committees and Board of Directors. Internal Audit
has assess on internal control system and risk management and report any tasks to be resolve
any relevant units includes appropriate feedback as management deems necessary for business
operation of company.
Board of Directors has estimate internal control system from assessment report from Audit
Committees then concludes that from assessment of 5 various elements such as internal control,
risk assessment, operational control, information technology and communication. In addition,
Board of Directors seems that company has enough transaction with major shareholders,
Directors, Executives or related person thus other topics related to internal control systems are
enough as well.
Internal Audit the Company has appointed Mr. Khomwuti Pornnaradol as employee of
Capital Engineering Network Public Company Limited (mother company) and holds position of
Director of Internal Audit and Secretary of Audit Committee to be supervisor of internal audit. He
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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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Report from the Remuneration Committee
The Remuneration Committee of Rayong Wire Industries Public Company Limited has been
appointed from Board of Directors which are currently consists of 3 Independent Directors,
Mr. Worawit Siriwatwimon as Chairman of Remuneration Committee, Mr. Wichain Sophanpanitkul,
Associate Professor Dr. Pison Udomworarat and 1 Executive Director, Mr. Wutichai Leenabanchong
and as Remuneration Committee. By this, in 2016 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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Appointed Date:
September 22, 2008

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

Name-Surname / Position

52

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 (Faculty of
Commerce and Accountancy)
• Bachelor of Engineering Program in
Mechanical Engineering
Chiangmai University

51

Proportion
of holding
Educational Qualification
company’s
shares
shares
450
• Master of Business Law (Faculty of
or
Law)
0.0001%
Chulalongkorn University

Family
Experiences
relationship
among
Period
Position
Company
Executives
Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 2 places
Cousin with
Capital Engineering Network
Mr. Theerachai Year 2008 – Present Chairman
PCL.
Leenabanchong Year 2008 – Present Executive Chairman
Year 2008 – Present Vice Chairman
Ua Withya PCL.
Executive Chairman
Holds position in related companies in totaling of 8 places
Year 2008 – Present Chairman
Enesol Co., Ltd
Year 2010 – Present Chairman
Pipe Line Engineering Co., Ltd
Managing Director
Year 2012 – Present Chairman
Evergreen Biomass Co., Ltd
Year 2013 – Present Chairman
WJC Enterprise Co., Ltd
Year 2015 – Present Chairman
Paradise Green Energy Co.,
Ltd
Year 2015 – Present Chairman
UWC Komen Biomass Co., Ltd.
Year 2015 – Present Chairman
UWC SOLAR Co., Ltd
Year 2015 – Present Chairman
UWC Amphan Biomass Co.,
Ltd.
Year 2016 – Present Chairman
Satuek Biomass Co., Ltd.

Personal Information of Directors and Executives
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Appointed Date:
February 26, 2013

Appointed Date :
April 24, 2009
3. Mr. Wichain Suphanpanitkul
Position :
• Director
• Independent Director
• Audit Committee
• Remuneration Committee

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

Name-Surname / Position

56

58

Age
(Year)

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

• Master of Business Administration
Ramkhamhaeng University
• Bachelor Degree of Law
Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Accounting
Thammasat University

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
No. 21/2004

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

Educational Qualification

52

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

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
Director
Housing Estate of The Paris
Ratchavipa
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 :
February 24, 2016

5. Mr. Suthin Phadetpai
Position :
• Director
• Independent Director
• Authorized Director
Managing Director

Appointed Date :
August 13, 2015

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

Name-Surname / Position

58

43

Age
(Year)

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
No. 53/2006

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD)
• Directors Accreditation Program
No. 107/2014
• Master Degree (Business
Administration) Kasetsart University
• Bachelor's Degree in Engineering
Industry Branch Chulalongkorn
University

• 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

53

-None-

Proportion of
holding
company’s
shares
-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

Company

Holds position in registered company –NoneYear 2016-Present
Senior General Manager
Apico Forging PCL.
Holds position in related company –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 places
Year 2010-Present
President
SBT Consultant & Marketing
Co., Ltd.

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

Period

Experiences
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Appointed Date:
March 1, 2010

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

Name-Surname / Position

48

Age
(Year)

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
No.82/2010

• Master Degree (Accounts)
Thammasat University
• Bachelor Degree (Accounts)
Ramkhamhaeng University

Educational Qualification

54

-None-

Proportion of
holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 2 places
Year 2010 – Present Director
Capital Engineering Network
Executive Director
PCL.
Year 2010 – Present Director, Executive Director,
Ua Withya PCL.
Deputy Managing Director
Year 2014- Present Nomination and Remuneration
Committee
Holds position in related company in totaling of 9 places
Year 2010 – Present Director
Enesol Co., Ltd
Year 2010 – Present Director
Pipe Line Engineering Co.,
Ltd
Year 2012 – Present Director
Evergreen Biomass Co., Ltd
Year 2013 – Present Director
WJC Enterprise Co., Ltd
Year 2015 – Present Director
Paradise Green Energy Co.,
Ltd
Year 2015 – Present Director
UWC Komen Biomass Co.,
Ltd.
Year 2015 – Present Director
UWC SOLAR Co., Ltd
Year 2015 – Present Director
UWC Amphan Biomass Co.,
Ltd.
Year 2016 - Present Director
Satuek Biomass Co., Ltd.

Period

Experiences

Rayong Wire Industries Public Company Limited

239

Appointed Date:
February 24, 2016

7. Mr. Theerachai Leenabanchong
Position:
• Director
• Executive Director
• Authorized Director

Name-Surname / Position

45

Age
(Year)

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
No.104/2013

• Master Degree (Business
Administration) Assumption University
• Bachelor Degree Business
Administration (Major Marketing)
Assumption University

Educational Qualification
-None-

55

Proportion
of holding
company’s
shares
Period

Position

Experiences
Company

Director

Year 2016 – Present

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

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

Holds position in related company in totaling of 8 places

Director
Managing Director

Year 2013 – Present
Year 2015- Present

Satuek Biomass Co., Ltd.

UWC Amphan Biomass Co.,
Ltd.

WJC Enterprise Co., Ltd

Enesol Co., Ltd

UWC SOLAR Co., Ltd

UWC Komen Biomass Co.,
Ltd.

Paradise Green Energy Co.,
Ltd

Evergreen Biomass Co., Ltd

Dimet (SIAM) PCL.

Ua Withya PCL.

Cousin with
Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 3 places
Mr. Wutichai
Year 2013 – Present Director
Capital Engineering Network
Leenabanchong
Executive Director
PCL.

Family
relationship
among
Executives
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Institute of Director (IOD)

April 20, 2012

No. 53/2013

• Company Secretary Program (CSP)

No.79/2009

• Directors Accreditation Program (DAP)

Training roles of Directors from Thai

University, Tennessee USA.

• Bachelor of Science David Lipscomb

Appointed Date:

• Authorized Director

• Corporate Secretary

• Executive Director

Georgia USA.

• Director

• Master of Business Administration

Chulalongkorn University

• Bachelor of Commerce and Accountancy,

University

• Master of Business, Chulalongkorn

Educational Qualification

American Intercontinental University,

41

59

Age
(Year)

Position :

9. Mr. Pipit Jaovisidha

February 24, 2016

Appointed Date:

• Executive Director

• Director

Position :

8. Mrs. Pimsiri Pinrod

Name-Surname / Position

56

0.0001%

or

450 shares

-None-

Proportion of
holding
company’s
shares

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Analysis Department

Officer, Planning and

Assistant Chief Executive

Year 2006 - Present

Year 2006 – Present

Editor

Managing Director

Company

PCL

Capital Engineering Network

Ltd.

AP Research Publishing Co.,

Ltd.

Agriculture Prospect Co.,

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

Holds position in related company – None-

Holds position in company’s group –None-

Holds position in related company – None-

Year 2015 –Present

Holds position in related company in totaling of 1 places

Period

Experiences
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Appointed Date :
August 1, 2013
Remark :

40

52

50

• Bachelor Degree (Accounting)
Sriphathum University

• Bachelor Degree (Faculty of Computer
Science)
Ramkhamhaeng University

• Bachelor Degree (Faculty of Economic
and Business Administration)
Kasetsart University

Educational Qualification

-None

-None

Proportion of
holding
company’s
shares
-None

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

57

Company

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

Holds position in registered company in totaling of 1 place
Year 2016 - Present
Senior Manager
Rayong Wire Industries PCL.
(Information and
Technology)
Holds position in related company – NoneHolds position in non-registered company – None-

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

Period

Experiences

1. Board of Directors No .1-9, Executives No. 10-12 and Corporate Secretary No. 9
2. Authorized Director No. 1 and No.5 or No.6 or No.7 or No.9
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 9 people
- No legal dispute
5. Board of Directors and Executives in totaling of 9 people
-No history of criminal offense against property by fraud6. Board of Directors and Executives in totaling of 9 people
-No references materials that cause conflict of interest with company in the past of year 2016

Appointed Date :
March 1, 2016
12. Miss Nongnuch Khamchaithep
• Senior Manager (Accounting and
Finance)

Appointed Date :
August 1, 2013
11.Mr. Sanae Charoensook
Position :
• Senior Manager (Information and
Technology)

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

Name-Surname / Position

Age
(Year)

Board of Directors

1. Mr. Wutichai Leenabanchong Chairman of the Board
Chairman of Executive Director

5. Mr. Suthin Padetphai

Director
Executive Director
Managing Director

2. Mr. Worawit Siriwatwimol

6. Mr. Monthon Chatuwallopkul

Director
Executive Director

7. Mr. Teerachai Leenabanchong

3. Mr. Wichian Sopanpanichkul Director
Independent Director
Audit Committee
Remuneration Committee

Director
Executive Director

8. Mrs. Pimsiri Pinrod

Director
Executive Director

4. Associate Professor
Dr. Pison Udomworarat

9. Mr. Pipit Jaovisidha

Director
Executive Director
Corporate Secretary
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Director
Independent Director
Chairman of Audit Committee
Chairman of Remuneration Committee

Director
Independent Director
Audit Committee
Remuneration Committee
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General Information and other importance information
1. Company Information
Name of Company
Nature of Business

:
:

Factory Address

:

Telephone
Fax
Office Address

:
:
:

Telephone
Fax
Website
Amount of Share Sold

:
:
:
:

Rayong Wire Industries Pubic Company Limited
Production and Distribution
1) Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire (PC-Wire)
2) Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete (PC-Strand)
3) Gas Metal Arc Welding Wire (GMAW)
4) Hard Drawn Wire (HDW)
5) Ordinary Low Carbon Steel Wires (OLC)
6) Wire Mesh (WM)
Mabtapud Industrial Estate No.5 I-5 Road, Tambol
Matapud Amphur Muang, Rayong 21150
038-684-522-7
038-684-490
900/14 SVOA Tower 18th Floor, Rama 3 Road Kwang
Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120
0-2682-6328
0-2682-6361-2
www.rwi.co.th
Registered capital of Baht 450,000,000 and paid-up capital of
Baht 300,101,050 divided into 600,202,100 ordinary shares
with par value of Baht 0.50 per share.

2. Investment in other companies which holds more than 10 percent
-None3. Other references
Securities Registrar

:

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

:

4. Other importance information
-none-
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Mr. Pisit Thangtanagul
Certified Public Accountant Registration No.4095
Mr. Paiboon Tunkoon
Certified Public Accountant No.4298 and/or
Miss Sakulna Yamsakul
Certified Public Accountant No.4906 and/or
Miss Nopanuch Apichartsathean
Certified Public Accountant No.5266
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

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 2016, 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 businessThe 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.
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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
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) 682-6328 ext. 441
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
Practice1 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.
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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 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
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 Email: pipit@rwi.co.th or TEL (02) 682-6328 Ext. 450
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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 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 2016, the company has held 2016 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 29, 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, 2016 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, 2016 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 21, 2016 which is 8 days before shareholders meeting started for
shareholders to learn and understand related information of the meeting and its
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convenient for foreigner. Moreover, includes advertise in Khao Hoon newspaper
for 3 consecutive days as at April 7, 2016 – April 9, 2016
• Clarify rules and procedures for attendance of shareholders meeting in invitation
letter together with the attachment of proxy form A and B which shareholders
who could not attend may appoint proxy to Independent Director or any person
or choose proxy form A or B (either one) which can be download 3 proxies form
in company’s website www.rwi.co.th. By this, company has notified guidelines
of published through SET for another channel to received information.
• 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.
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 2016 Annual General Meeting of Shareholders held
on Friday, April 29, 2016 there are 9 directors attended the meeting all. 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. Nattawat Tumawong from Banchong and Wittaya Law Office to
attend the meeting and witness for counting the votes.
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• 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 2016, 2 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.
In shareholders meeting of year 2016 held on Friday, April 29, 2016
Conclusion of voting in each agenda
Agreed

Disagreed
Amount of
Shares
shareholders

Abstained
Amount of
Shares
shareholders

Agenda

Amount of
shareholders

Shares

%

1-4

39

449,687,620

74.95

-

-

-

-

-

-

5-7

40

449,692,420

74.95

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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%

%

For Importance agendas for shareholders has been disclosed the details information in the
invitation letter as follows:
1. Appointment of Director: companies allow shareholders to elect directors to the right
person. The basic information of the person who is nominated for the election of directors
together with specify the position in other companies. If a company is defined by the operator
which has the same nature and in competition with the business of the company. Number of
participant the Board of Directors meetings by consideration from Boards which are suitable for
a wide range of professional qualifications, experience and expertise with a moral vision, an
unblemished track record, independently including performance as directors in the past. The
Company shall appoint a Nominating Committee.
2. Remuneration for Directors: Remuneration Committee has considered on amount of
compensation and allocated by consideration of time attended the meeting as refine details of
appropriate reasons and compare with same kind of reference from industry and economic
conditions including suitability of the company’s Board of Directors. By this, amount of
compensation offered to the shareholders' meeting approved annually and individual directors'
remuneration disclosed in the annual report in the title of “Shareholding and Management
Structure” No.2 Management Structure Sub Title of Remuneration of Directors and Executives
and Form 56-1 in the No. “8.4 Remuneration for Directors and Executives”
3. To appoint company’s auditor and Auditor fees: Details on the name of Auditor
Company, independence Relationship with the company, number of years served, compares
the remuneration of the auditor during the current year by passed and other fee of services from
accounting office as auditor belong to both company and subsidiaries. By this, it passed
consideration from company’s Audit Committee which has disclosed in the annual report in the
title of “Remuneration fee of Auditor” and Form 56-1 No. “9.6 Remuneration fee of Auditor”
4. Dividend Payment: The detail of this has shown in allocation of profit, Dividend
Payment under The Company’s dividend policy and comparison of dividend payment during the
year together with schedule of record date and close registration book for shareholders to be
allocated for dividend payment
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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
Abstained) which mentioned report has submitted to The Stock Exchange of Thailand and
related agencies within 14 days counting from date of Annual General Meeting of Shareholders
and also disclosed in the company website both Thai and English version for chance of
shareholders to have more channel to get the information without having to wait until the next
time together with delivery to Ministry of Commerce within time specified by Law. Thus, in case
shareholders could not attend the meeting then The Company has processed the pictures
published on the website of the company to the shareholders' meeting to get detailed
information.
• After approval of dividend payment from shareholders meeting, the company has clarify
resolution including details of dividend payment to shareholders through SETSMART and
coordinate with company’s registrar (Thailand Securities Depository) to ensure that
shareholders are given right of return by accurately and completely
4. Distribution of shares of shareholders’ equity
• The company has no cross of shareholding within group of company and as at record
date on March 21, 2016 and under section 225 of Securities Act by closing registration
book on March 22, 2016
• 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 25.70% 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 Association as evaluation of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders. The
company has participate in assessment of AGM and resulted in “Superb”
The company has treat shareholders equally and fairly without benefit one group of
stakeholders and shareholders to ensure that their rights will be protected and treated well
consistently. Voting rights, and can be used as part of an employer fully below.
Application of right in the shareholders meeting
(1) Foreign Shareholders: Any information related to The Annual General Meeting of
Shareholders and Invitation Letter were send to them in English Version to facilitate foreign
shareholders including the minute of meeting were translated into English in company website.
(2) Scheduled to vote according to numbers of shares hold by shareholders by one
share equal to one vote (company’s shares are ordinary share)
(3) In year 2016, the company has 1 time of shareholders meetings held on Friday,
April 29, 2016, assigned to Thailand Securities Depository (company’s registrar) to deliver
invitation letter to shareholders 8 days before meeting started and disclose in company’s
website www.rwi.co.th under the title of Investor Relation -> Shareholder information ->
Shareholders’ meeting for 30 days in advance for shareholders to acknowledge information
before meeting started.
(4) For shareholders to be more convenience, shareholder whom may not attend the
meeting shall give proxy to Audit Committee, Independent Director or any person to attend the
meeting especially Proxy Form B (Specific Details Form) or using Proxy Form A or C (Proxy
Form C is only for foreign shareholders or appointed custodian as depositary and take care of
shares) and download those mentioned 3 form of proxies at www.cenplc.com
The company has provides stamp duty for a proxy.
The 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, April 29, 2016 there
were 449,682,420 shares or equivalent to 74.95 percent of total shares of 600,000,000 as
follows:
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Proxies
Independent Director
And Audit Committee

Amount of Proxy
17

Other Person

6

Amount of shares
448,694,411

Percentage
74.7824

14,400

0.0024

(5) The Company has preceded agendas respectively and no addition agenda in the
meeting or changes importance information without notice to shareholders.
(6) Voting is done openly; ballots for voting of each agenda are distributed to
shareholders in order for effective and fast voting method. The company is only count disagreed
and/or sustained and deducted with total votes attended meeting, the remaining vote seems as
agreed. Therefore, if any agenda there are some shareholders vote as disagreed or sustained
then this shareholder signed in ballot and lift up the ballot in order for staffs to collect it together
with keeping ballot for voting for evidence.
(7) Duty Stamps are available for any shareholders who donated / granted
(8) Company has prepared report of 2016 Annual General Meeting of Shareholders
and disclosed report of this and images through company’s website within 14 days after
meeting held.
Maintenance of internal information and determination of company’s securities
• The company has disclosed information in order for equal right of receives information
such as Related Transaction, the company has follows announcement from Securities and
Exchange Commission RE: Disclosure of information and other acts of listed companies
concerning the connected transaction. In case connected transaction which required to be
disclose or approve from shareholders, the company has follows provision of Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission. Moreover, before the transaction company
has disclosed details and reason of doing this transaction to shareholders all times.
• Directors who seem as connected person will not attend the meeting and have no right
to vote in the meeting to Board of Directors whom is not entering connected transaction may
have fully comments and vote independently. The company secretary will announce the person
who entering connected transaction need to leave the room. After the meeting adjourned
disclose name, relationship of who entering connected transaction, price set, transaction value
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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 2016, 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”
Defining of securities trading
• The Company prohibits Directors, Executives, and employees that is aware of the inside
information to buy or sell securities during the period of one month prior to disclosure of the
financial statements to the public. It also requires Directors and Executives. (Including spouses
and underage child) who are required to report securities holdings. If the company has trading
of shares must be notified to the Securities and Exchange Commission within 3 business days
of the date of the change and send a copy to the company secretary. It is the duty to act and
take action as prescribed. This includes Directors and Executives when first entering the new
position must report the holding of securities of the company to the SEC.
• The Company Secretary prepares the annual meeting of the Board of Directors
schedule and sent to all directors before meeting to know the time to stop trading.
• In year 2016, the Directors and Executives of the Company strictly adhere to the policy.
It does not appear that the stock was traded at a time when trading was prohibited.
The company has a policy to implement if Directors and Senior Management want to
trade of the company's shares should notify the board at least 1 day prior to trading.
Prevention of Conflict 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
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follows rules of The Stock Exchange of Thailand by defines as one of policy on good corporate
governance and disclosure to ensure equality in the information.
• The Company discloses information to ensure equality to know information, such as
connected transactions. The Company has complied with the Notification of the Board of
Governors of the Stock Exchange of Thailand regarding Disclosure of Information and Other
Acts of Listed Companies Concerning Connected Transactions, and in the case of connected
transactions which require disclosure of information or approval from shareholders. The
Company has complied with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the
regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission. By this, prior to entering
into the transaction, the Company disclosed details and reasons for the transaction to the
shareholders all time.
• The Company required the company directors have a conflict of interest must leave the
meeting and / or no vote on that agenda. In order for non-interested directors to express their
opinions freely and free to vote. The company secretary will inform the meeting that the directors
of the company with the conflict of interest are informed in the meeting when the meeting was
over, the name was revealed, relationship of the connected person, valuation of the transaction
and the directors who have the opinion differ from the Board of Directors' opinion (if any) to the
Stock Exchange of Thailand at the time set and published on the company's website another
way. To achieve transparency and also recorded in the minutes can be verified.
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
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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) 682-6328 Ext: 441 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
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
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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 2016 the dividend, the business profit of year 2015, had reserved to be a other funds
in the future project investment.
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 2016 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
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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
- 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.
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- 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 2016, 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.
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In year 2016 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.
• 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 2016, 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.
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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
• 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.
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In year 2016, 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.
• 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
Measures to protect the complainant
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, and layoff.
The company provides opportunities for stakeholder comments, suggestions and
complaints channels and events held at the company for example, Annual General Meeting of
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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 2016, 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 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 has reinforced
on activities related to community development which may be held every year by rotation and
opportunities thus year 2016 company has enter into the activities as follow
• Joint Blood Donation No.45th at Map Ta Phut Industrial Estate on March 29, 2016
• Joint Songkran Festival at Map Ta Phut Industrial Estate on April 8, 2016
• Joint the activities “To compose asthma inhaler device” at Map Ta Phut Industrial
Estate Office
• Joint the activities “The keeping garbage project for reduce environmental pollution”
at Namrin Beach on June 10, 2016
• Joint Blood Donation No.46th at Map Ta Phut Industrial Estate on August 1, 2016
• Give a tire at Thepnimitr Temple Chachoengsao Province on November 1, 2016
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•
•
•
•

Support Community Khao Phai enterprise “Mosquito repellent citronella cream”
Support Community Loom Temple enterprise “Dessert” on November 15, 2016
Support Community Mapkha enterprise “Egg”
Joint the activities “Hundred hearts Thai Industrial Estate Plant a tree follow father”
on December 1, 2016
• Joint Blood Donation No.47th at Map Ta Phut Industrial Estate on December 20, 2016
• Give a tire at Thepnimitr Temple Chachoengsao Province on December 26, 2016
• Support other activities.
- Charity party to find money to support community activities and renovate Huay
Pong Police Station for the benefit of the people.
- Co-hosted the Kathin Ceremony, Wat Nong Fab
- Co-hosted Kathin Ceremony, Wat Mab Cholood
- Give a tire for a public benefit at Thepnimitr Temple Chachoengsao Province
amount 74 lines
- Red Cross coupon support
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.rwi.co.th
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2. Importance information as for financial and non-financial: The Company has disclose
importance information including financial and non-financial information under the condition of
The Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange Commission correctly,
completely transparency and on time which passed through examination procedure in both Thai
and English to The Stock Exchange of Thailand and company website (www.rwi.co.th)
• 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 “Remuneration of Auditor” of Annual Report
In year 2016, 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
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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”
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 of Audit Committee within 7 days
(counting from the date have been reported)
In year 2016, Directors and Executives has prepared report of securities trading, holding
Company’s shares and stakeholder with any changes already
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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 Chaovisit
Corporate Secretary
Phone: (02) 682-6328 ext. 450
Fax: (02) 682-6362
Email: pipit@rwi.co.th
• Khun Walirat Meksaiyo
Investor Relations
Phone: (02) 682-6328 ext. 454
Fax: (02) 682-6362
Email: walirat@rwi.co.th
In addition, 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

Rayong Wire Industries Public Company Limited

269

1. Shareholding Structure by disclosed top 10 major shareholders as at closing
registered date to attend Annual Shareholders meeting before meeting started and disclosed in
website of company www.rwi.co.th
2. Disclosed changes in holding shares of Directors and Chief Executive by 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 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
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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
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.
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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 2016, resolution from Board of Direct or Meeting No.2/2016 held
on May 12, 2016 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 2016 there are 9 Directors which consists of

Directors as Executives
Directors as Non-Executives
Independent Directors
TOTAL

Amount (people)
Male
Female
Total
5
1
6
3
3
8
1
9

%
66.67
0.00
33.33
100.00

Board of Directors consists of 3 Independent Directors equivalent to 33.33% 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
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
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1.4 Term of position of Director
• Board members are appointed from Annual General Meeting of Shareholders by
term follow to company regulations (Period Term of 3 years follows Public Company Acts). After
the term is due, Board members may be reelected. In addition, Board of Directors will recruit
and screen appropriate person to be Directors with knowledge, abilities and experiences. The
company has disclosed date of holding position of Directors and Independent Directors in Form
56-1 in title of 8.1 Board of Directors
• Board of Directors did not set the term of Director because all of them have abilities
of business and expertise in each field of Director as emphasized by Board of Directors and
shareholders
• Board of Directors did not set the term of Independent Director as well due to
shareholders meeting will approved elections of Board of Directors and Independent Directors
only
• Board of Directors has information to compose consideration on recruitment of
Independent Director who retired by rotation. The Company discloses the information regarding
other companies’ positions held by each board member in the invitation to shareholders
meeting and annual report
In year 2016 there are 3 Independent Directors as follows
Name of Independent Directors
1. Mr. Worawit
2. Mr. Wichian
3. Asso. Prof. Dr. Pison

Siriwatwimon
Sopanpanichkul
Udomworarat

Appointed Year
April 24, 2009
February 26, 2013
August 13, 2015

Amount of Year
holds position
7 Years
3 Years
1 Years

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
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places importance on and understands good corporate governance principles as well as
encourages the implementation.
Year of 2016, the company has 6 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
Directors to appointed Corporate Secretary whom will be responsible for coordinate legal issues
on behalf of company or Board of Directors. Corporate Secretary also has an important role in
coordinate effectively in both internal and external. Board of Directors has appointed
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 3 sub-committees as consists of:
Independent
Sub-Committees
Amount
Directors
6
1. Executive Committee
2. Audit Committee
3. Remuneration Committee

3
4

3
3

Directors as
Non-Executive
-

Directors as
Executives
6

-

1

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

All members in sub-committee are qualified, understanding on their roles in Directors
and Sub-Committee thus perform their duties with responsibilities, honestly, carefully and
independently. In addition, believe that every directors will understand, practice strictly in order
to make confidently on shareholders.
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
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by passed approval of Board Committees and approved from Board of Directors meeting No.32015 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 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 6 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 3 independent directors and 1
executive director. 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.
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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 2016, Boards has officiate on supervision of business operation in accordance to
law and regulations therefore there are not any irregularities.
3.1 Leadership and Vision
• Leadership
Board of Directors consists of 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.
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• Vision
Board of Directors has aware of importance on business operation by set vision and
mission of company in order for Directors, Executives and employees intend to operate in the
same direction also has policies to reviews annually. In year 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 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.
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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.1/2016 held on February 24, 2016 by Audit Committee
has attended this meeting as considered adequacy of company internal control system follows
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) with the
conclusion of The Company has adequate and effectiveness in term of internal control system
which shown in Annual Report in the title of “Internal Control and Risk Management” and Form
56-1 “No.11 Internal Control”
• 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 2016, Audit Committees have performed their tasks as assigned by Board of
Directors completely and adequately. There is internal audit unit for helping organization to
access in business goals by internal audit is qualified person to perform their duty properly.
There are some issues need to be resolved from assessment of internal audit control system by
related unit which includes appropriate feedback as management considered as necessary for
business operation then propose to Board of Directors to be consider in the meeting (Board of
Directors) quarterly.
Internal Audit will report the estimation and review on Internal Control System to Audit
Committee quarterly and year 2016 there are 8 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”

278

Annual Report 2559
95

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.
In addition, the Board of Directors also allows non-executive directors to meet among
themselves as necessary without management and proposed to the Board of Directors for
acknowledgment.
The company has The Board of Directors Meeting 4 times in 2016, the number of
meetings is appropriate and sufficient to serve The Board and business and all Directors of the
Company attending the meeting not less than 80% of the meeting. If The Directors want to know
some information, they can contact the Company Secretary.
• Audit Committee and Internal Audit has schedule meeting thus auditor will attend this
meeting quarterly. In addition, year 2016 has process the meeting together by invited
representative of Executives to attend this meeting.
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In 2016, there are 8 times of Audit Committee meeting
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, 2016 Annual General Meeting of Shareholders which held on April 29, 2016 has
approved remuneration fees not exceeding 1.95 Million Baht by paying each time at the same
rate. Board of Directors has assigned to remuneration committee to determine remuneration of
Directors and subcommittee thus proposed to Board of Directors for consideration and
proposed to shareholding meeting every year.
Remuneration Committee has set the structure/ element of proper compensation to
responsibilities and benefits of each committee
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)
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• New Director
The company had orientation for new incoming Directors in order to acknowledge
business policy including related information such as company’s article of association, rules,
and any regulations concerned with business operation. Moreover, this will be beneficial to new
directors therefore the company has prepared guideline for directors as follows:
Guideline for Director
1.
Securities and Exchange Commission ACT (No.4) 2008
2.
Charter on Board of Directors
3.
Certificate of registrations on public company limited
4.
Certificate of Company Registration and Objective of company
5.
Article of Association
6.
Policy manual on good corporate governance
7.
Policy manual on listed company directors of SEC
Other information
- Company goals and vision
- Annual report together with presentation to guide nature of business to new directors
• Existing Directors and Executives
The company has play importance roles on supporting knowledge to existing
Directors which has training course related to task of Directors which this training held by IOD
thus 8 of 9 members of directors has passed this training or equivalent to 88.89 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.
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8. Succession Plan
The Board of Directors recognizes of importance on preparing the readiness for
personnel as assigned to work in order to compensate senior management and head of each
department who willing to retired as follows:
1.
Provide development on secondary executives in term of vision, knowledge and
ability to support chief executive and commandant respectively.
2.
Provide training in term of enhance academic knowledge and learn in real work
Situation
3.
Provide secondary executives to be corporate and work with Chief Executive
4.
Set secondary executives which can descendant and set properly on positions
5.
Prepare personnel with unique capabilities and gain more comprehensive
management
6.
Middle executives to have chance in management in lines.
7.
Provide training of each line systematically
8.
Provide training to Chief Executive, Middle executives to be responsible on their
Task with honest to organization and overview of organization in order to
become next level of executives.
The company has schedule meeting every month by Executive Chairman which is
operating results thus includes shareholders meeting to set organization objective. In addition,
create a sense of participation and build awareness in working process and as part of
succession plans.
By this, Executive Committee has followed and evaluated the operation results of the
person who will be promoting to be Executive Director. For the consideration, will be raised in
the Board of Directors for approval.
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Corporate Social Responsibility
Policy of Responsibility to Public
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Run to business with fairness
Against corruptibly
Respect in Human right
Man handle with fairness
Responsibility to consumer
Attendance to the Environmental
Community Development
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.
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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
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.
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In term of society, community and environment – company has set regulation in the
process of production and services (CSR in Process) in order to reduce any problem effect to
environment.
2. Anti-Corruption
The company plays attention on importance of anti-corruption and to Build standard on
fair business operation, set up policies on anti-corruption in written as approval from Board of
Directors and communicate Directors, Executives and every level of employees to acknowledge
and adhere for guideline thus includes send employees for training on anti-corruption and social
responsibility as to declare that company anti-corruption in all forms in society.
Social Responsibility
The Board of Directors of company has duties and responsibilities to set policies and
oversight to have system which supports effective of anti-corruption to aware that management
has play importance role on anti-corruption and to instill a corporate culture.
Practice against Anti-Corruption
1. Directors, Executives, every level of employees need to practice in accordance to
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
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4.2 Importance summaries, clues or any complaints, recipient need to Consider
and send to committee on business ethics which consists of employees from
various departments in order to find out the truth.
4.3 Any whistleblower or appellant will get equal coverage whether as
employees or third parties
4.4 Any whistleblower or appellant could choose not to disclose information on
name, address or telephone number or any other contact information unless
whistleblower or appellant seems that disclose on that information helpful on
further process inquiries or acknowledge any facts or mitigate damages easily
and more quickly.
5. Fairness process - committee on business ethics will consider with fairness and
Protect whistleblower or appellant, complaints and any stakeholders involved in
Investigation process and report- keep the information secretary and disclose as
needed with regard to safety and damage of whistleblower or appellant or those
who cooperate in the investigation, source of information or related person.
6. Any process in accordance with anti-corruption in according to guidelines set out in
manual business of ethics which includes company’s regulation and guideline in
related issues as well as any other practice as company may arise.
7. This guideline for anti-corruption covers personnel management which included
recruitment or personnel selection, promotion, training, evaluating performance of
employee and reward.
Apart from this, the company has 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 # 441
E-mail: komwuthi@cenplc.com
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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
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
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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
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Provide a lump sum payment to an employee or compensation funds to benefit
after retirement
Provides a saving cooperative
Provide welfare grants rent
Providing the company with professional nurse as well as medical supplies and
drugs
Provide competitive sport to enhance good health, create harmony with good
relations among employees
5. Responsibility to consumer
The company has policies on use of tools on communication, marketing, advertising,
public relation, show product must follows realistic together with products usage guideline with
environment and fairness to all parties involved and responds to customers’ satisfaction to
contribute success of company’s business. In accordance with a condition which has been
agreed with customers, their satisfaction, equally treatment and fairness as located on basic of
receiving fair compensation of both parties and delivery goods and services with the fair price.
- To provide guidance which includes information and accurate enough to customers,
meet their needs with fast and confidentiality of customers.
- Create new innovation in order for value added in term of products and services
continuously according to company’s policies “Committed to producing quality
products, on time delivery and continuous improvement”
- To provide authority to serve customer or consumers. Complaints enquiries and
feedback on quality of products and services easily with an emphasis on access to
customers’ requirement are truly; ready to act fairly towards the customer or
consumer.
6. Environmental Conservation
The company recognizes the importance to engage in responsible Care, environment
and business practices with regard to impact on resources and environment as designated
one of company’s mission policies as follows
- Promote staffs with awareness regarding responsibility for environment throughout
organization continuously by powered from both inside out and outside to inside out
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- 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 environmental care. The company has participated in project “enhancing
industrial development to environmental and social responsibility, sustainable” in cooperation
with Ministry of Industry. As well as promoting planting and awareness campaign, executives
and employees to contribute to environmental care also promotes awareness of environmental
issues through exhibition, public relations as signs with knowledge about environment.
7. Community and Social Development
The company held activities or enter into supports related activities on social
development as provides yearly, year 2016 the company has entered the activities as follows:
• Joint Blood Donation No.45th at Map Ta Phut Industrial Estate on March 29, 2016
• Joint Songkran Festival at Map Ta Phut Industrial Estate on April 8, 2016
• Joint the activities “To compose asthma inhaler device” at Map Ta Phut Industrial
Estate Office
• Joint the activities “The keeping garbage project for reduce environmental pollution”
at Namrin Beach on June 10, 2016
• Joint Blood Donation No.46th at Map Ta Phut Industrial Estate on August 1, 2016
• Give a tire at Thepnimitr Temple Chachoengsao Province on November 1, 2016
• Support Community Khao Phai enterprise “Mosquito repellent citronella cream”
• Support Community Loom Temple enterprise “Dessert” on November 15, 2016
• Support Community Mapkha enterprise “Egg”
• Joint the activities “Hundred hearts Thai Industrial Estate Plant a tree follow father”
on December 1, 2016
• Joint Blood Donation No.47th at Map Ta Phut Industrial Estate on December 20, 2016
• Give a tire at Thepnimitr Temple Chachoengsao Province on December 26, 2016
• Support other activities.
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- Charity party to find money to support community activities and renovate Huay
Pong Police Station for the benefit of the people.
- Co-hosted the Kathin Ceremony, Wat Nong Fab
- Co-hosted Kathin Ceremony, Wat Mab Cholood
- Give a tire for a public benefit at Thepnimitr Temple Chachoengsao Province
amount 74 lines
- Red Cross coupon support
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 anticorruption as create higher ethical standard in order to achieve goals. Thai Institute of Director
(IOD) cooperate with Securities and Exchange Commission on encourage listed companies
participated in anti-corruption by IOD is secretary of the project.
The company recognizes importance on contributing to development on corporate
governance in line with current circumstances therefore designed to enter into mentioned
project by joined to participate of private sector on anti-corruption and completed this
assessment about anti-corruption. The alliance is committed to support and take part in strategy
of prevent and suppress of corruption.
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Description and Analysis of Financial Status and Performance
Summary of the economic outlook and overview of steel industry in 2016
Analysis of Financial Status and Performance
1. Analysis of operating results
Performance overview
Rayong Wire Industries Public Company Limited is principally engaged in the
manufacturer and distributor of steel wire products. To serve as a raw material for the
production of customers in the concrete construction, the company's products include Steel
Wires for Pre-stressed Concrete Wire (“PC-Wire”), Steel Wires Strand for Pre-stressed
Cconcrete (“PC-Strand”). The customer targets of the company are both government and
private sector.
Taking into consideration of overall performance in 2016, the company's sales
revenue was Baht 598.70 million, decrease of Baht 29.59 million, compared to Baht 628.29
million in 2015 or decreased 4.71%. The profit for the period was Baht 14.61 million, increase
of Baht 33.34 million or increase of 178.01%, compared to the year 2015 with the net loss of
Baht 18.73 million.
The financial position at the end of 2016, the company had total assets of Baht 990.23
million, total liabilities of Baht 50.70 million and shareholders' equity of Baht 939.53 million.
In terms of liquidity, at the end of 2016, the Company's liquidity and liquidity ratios
were 13.51 times and 8.83 times, respectively. The Company's debt to equity ratio increased
from 0.03 times in 2015 to 0.05 times in 2016.
Income
The company's total revenue was Baht 608.80 million, decrease of Baht 30.44 million
comparing to the total revenue of year 2015 which had 639.24 million baht or decrease
4.76%. It could be seen that the two years’ income was similar due to the situation of steel
wire remained stable. Although, the domestic demand for steel wire products was slowing
down, but the company still could manage to maintain sales volume close to the previous
year.
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Other Incomes
Consist of wire-scrap selling resulting from the production process. Interest income
was the revenue from the use of credit line. The other profit was from the sale of temporary
investment. Therefore, the total amount of other income in 2016 was Baht 10.10 million which
is close to the total amount of other income in 2015 as of Baht 10.95 million.
Cost of Goods Sold
In 2016, the company had cost of goods sold as of Baht 535.78 million, decrease of
Baht 51.23 million, compared to that of the year 2015 which was 587.02 or decreased by
8.73%. Also, the reduction of raw material price is a major factor affecting to the cost of sales
as well as reasonable and effective cost allocation and control. As a result, the cost of sales
decreased significantly. The major cost structure consists of the raw material cost about 7085% of the total production cost and varies according to the volume of production and sale. In
addition, they are the cost of the semi-production to complete the finished goods such as
water, electricity, labor, repairing and maintenance cost including depreciation and other
production costs.
Expense can be divided into 2 types:
- Selling expenses: In 2016, it was Baht 24.66 million, increased by Baht 3.09 million,
comparing to the same period of last year, which was Baht 21.58 million or 14.30% drop. It
was on the right track that got along with the increment of sales volume because the company
expanded to the overseas market. The selling expenses was higher, mostly from the
employee allowance, the customer reception, sales promotion and transportation cost.
- Administrative expenses: In 2016, it was Baht 35.69 million, decrease of Baht 4.19
million or 10.50% drop, comparing to the same period of last year which was Baht 39.87
million baht. In 2015, the company set the allowance for inventories price higher than the
market price. Most of Administrative expenses consist of salary and remuneration, vehicle
allowance, traveling expenses, office depreciation, etc.
Other profit / loss In 2016, it was Baht 0.97 million, decrease of Baht 2.87 million or
decrease 96.67% compared from the previous year which was 7.35 million baht. This other
profit / loss came from the fluctuation of foreign exchange. In the beginning of 2015, the
company has liabilities in US dollars from the purchase of a number of raw materials to the
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subsequent global economic changes. Whether it is a rate hike in the US Federal Reserve's
policy rate, including the situation in the Euro Zone, it caused to the volatility of Baht currency.
To eliminate this type of risk, Executives are advised to place Forex hedging of the purchase
of raw materials abroad. Consequently, there was no loss of foreign exchange in 2016.
Financial cost In 2016, there was Baht 0.09 million, decrease of Baht 2.87 million or
reduce by 96.67% compared from the previous year which was 2.97 million baht. The main
financial cost was interest expenses for importing raw materials from overseas. In 2016, the
company properly managed to pay for raw materials systematically, resulting to the reduction
of financial cost.
The net profit (loss) In 2016, it was Baht 13.74 million, increase of Baht 31.84 million
baht or 175.96% compared from the previous year which was (18.10) million baht loss.
According to the fluctuations of world iron ore prices, combined with the uncertain
government, the infrastructure construction projects have been postponed. It was the reason
that affect to lower sales volume and lower sales price. However, in 2016, the company
planned to expand its sales volume and move into larger projects. Consequently, sales
volume was higher than in 2015, although steel wire industry was not growing well.
2

Analysis of financial position
Overview of financial statements
Description
Total Assets
Total Liabilities
Shareholder’s Equity

Amount (million baht)
Year 2016 Year 2015
990.23
955.02
50.70
29.57
939.53
925.46

Increase(Decrease)
Million Baht Percentage
35.20
3.69
21.14
71.49
14.07
1.52

(1) Asset
As of December 31, 2016, the Company had total assets of Baht 990.23 million, an
increase of Baht 35.20 million or 3.69% from the previous year which was 955.02 million baht.
The major reasons are as follow:
• Cash and cash equivalents of 2016 amounted to Baht 65.58 million, an increase of
Baht 46.69 million compared to Baht 18.89 million of the same period of last year due to
296
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repayment of loans from customers at the end of the year. Therefore, this money was
distributed to pay for raw materials.
• Short-term investment in 2016 was Baht 164.89 million, a decrease of Baht 151.94
million from Baht 316.83 million in comparison with the same period of the year 2015. These
short-term investments were mainly invested in a Fund of high liquidity Bank in 2016. Shortterm investment was decreased due to the company sold them for repayment of new
machines and raw materials costs.
• Trade and other receivables of the year 2016 was Baht 148.44 million, an increase
of Baht 4.25 million from Baht 144.19 million in the same period of the previous year due to
higher sales volume among customers with long period credit term. However, the debt
collector department focused closely and continuously in order to receive fully outstanding
payment from customers.
• Inventories in 2016 were 199.33 million baht, an increase of 18.90 million baht
compared to the same period of the year 2015 which was 180.43 million baht. It was
obviously seen that the inventories between two fiscal years are similar because the
management of raw materials, factory equipment, semi-products and finished-goods were
planned to produce and sale in efficiency.
• Other current assets in 2016 were Baht 1.72 million, an increase of Baht 0.45 million
compared to the same period of the previous year, amounting to Baht 1.27 million due to an
increase in unspent tax. And the increase in corporate income tax was withheld.
• Non-current assets in 2016 were Baht 410.25 million, an increase of Baht 116.84
million from Baht 293.41 million in the same period of last year because of the increment in
buildings and equipment that was completely installation of new machines.
(2) Liabilities
As of the end of 2016, the Company had total liabilities of Baht 50.70 million, an
increase of Baht 21.13 million compared to the same period of the previous year which was
Baht 29.57 million. The reasons are as follows:
Current liabilities increased by Baht 20.27 million, was consisted of an increment in
trade accounts payable of Baht 20.25 million, which is a domestic trade payables, also an
increment in other current liabilities of Baht 0.02 million.
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Non-current liabilities increased by Baht 0.86 million, resulting from an increment in
the calculation of employee benefit retirement on an actuarial basis, increased by Baht 0.89
million and the liabilities under finance lease decreased by Baht 0.03 million.
(3) Shareholders' Equity
At the end of 2016, the company's shareholders' equity was Baht 939.53 million, an
increase of Baht 14.07 million. From the same period of last year, it was 925.46 million baht
because the company's net profit for the year 2016 was 13.74 million baht, resulting to the
increment of retained earnings. Retained earnings are a component of shareholders’ equity.
3. Asset quality
• Trade and Other receivables in net
The company has other receivables and other receivables net in the amount of Baht
148.45 million in the year 2016. The receivables of the company are in the total amount due to
account receivable of the Company. Allowance for doubtful accounts has been recorded in
full amount. Trade accounts receivable can be classified by the debtor as follows:
Aging of outstanding debt
Trade Receivables – Publics
Undue payment
Due payment
Not over 3 months
Not over 3 months, less than 6 months
Over 6 months, less than 12 months
Over 12 months
Total
Deducted Allowance of doubtful debt
Trade Receivables - Public - Net

Year 2016
Million Baht
%

Year 2015
Million Baht
%

113.82

75.33

112.41

77.62

27.32
0.17
0.27
9.51
151.09
(9.75)
141.34

18.08
0.11
0.18
6.30
100.00
(6.45)

20.47
2.00
9.95
144.83
(9.95)
134.88

14.13
1.38
6.87
100.00
(6.87)

As at December 31, 2016, the Company had trade accounts receivable before
allowance for doubtful accounts of Baht 151.09 million and set the provision for doubtful
accounts from lack of liquidity of Baht 9.75 million. The outstanding debt over 12 months was
amounting to Baht 9.51 million, representing 97.54%. The Company has a policy to make
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allowance for doubtful accounts for outstanding balances from 181 - 270 days over due date
at the rate of 65%, for outstanding balances from 181 - 270 days over due date at the rate of
90% and for over 365 days over due date at the rate of 100%. The Executives considered
these trade debtors were lack of liquidity. In addition, the management has also increased the
scope of lending to more stringent debtors and accelerated the pursuit of outstanding debt.
Thus, we can see that the allowance for doubtful accounts in 2016 has decreased from the
year 2015 by 0.20 million baht. However, for the outstanding receivables who have set aside
the allowance for doubtful accounts. The company has followed the legal debt collection
process to get the repayment as soon as possible.
As for the commercial credit policy, normally, the company will allow commercial
credit approximately 30-120 days with an average credit of approximately 90 days. Currently,
the company tries to improve efficiency in debt collection by pursuing debt collection to
customers. The company will approve the credit term to short-term trade only and will not
allow credit for new customers. The company checks and monitors the financial status of new
customers strictly and carefully, therefore, the aging of debt collection is about 88 days
average, shown to the potential of debt collection which is shorter than the credit term
allowance.
• Inventories
As of December 31, 2016, the net inventories were Baht 199.34 million, an increase of
Baht 18.91 million from the same period of last year, which was Baht 180.43 million or an
increase of 10.48%. The main reason is because of the raw material imported from abroad.
By the beginning of 2015, iron ore prices have fluctuated continuously down. As a result, the
raw materials in stock have a high average price. The company needed to slowly buy the raw
material, only for the sufficient quantity to produce in order to protect the high cost of raw
materials and keep monitoring on price movement. After that, raw material in 2015 was
remained in low quantity. Then, in 2016, the company had set new sales policy, focusing on
sales volume and gradually bought raw materials to produce. The details of the inventories
can be displayed as follows:

Rayong Wire Industries Public Company Limited

299

Inventory characteristics
Raw Material
Factory material
Inventory characteristics
Semi-product
Finished Goods
Total

Year 2016
Million Baht
122.66
3.79
Year 2016
Million Baht
7.21
69.53
203.19

Deduct revaluation allowance
Total

%
61.53
1.90
%
3.62
34.88
100.00

Year 2015
Million Baht
%
45.39
25.15
4.14
2.29
Year 2015
Million Baht
%
35.79
19.84
104.06
57.67
189.37 100.00

(3.85)

-

(8.94)

-

199.34

100.00

180.43

100.00

As of December 31, 2016, the Company's net inventories are approximately Baht
199.34 million, with the proportion of raw materials, plant materials, semi-products, finishedgoods. The amount were Baht 122.66 million, Baht 3.79 million, Baht 7.21 million and Baht
69.53 million respectively and accounted for 61.53 percent, 1.90 percent, 3.62 percent and
34.88 percent respectively. The revaluation allowance was Baht 8.94 million.
4

Liquidity
• Cash flow
For the year of 2016, the company's net cash flow increased by Baht 46.69 million
baht, resulting in an increase in the Company's cash from Baht 18.89 million to Baht 65.58
million. The cash flow had changes because of
Description
Cash flow from operating activities
Cash flow from investing activities
Cash flow from financing activities
Cash equivalents increase (decrease)

Amount
(Million Baht)
15.86
30.51
0.32
46.69

In 2016, the company's cash flow from operating activities was positive of 15.86
million due to the company's operating results of the year. As of December 31, 2016, after the
adjustment of non-cash items, there was a gain of 22.04 million baht. Trade receivables and

300

Annual Report 2559
117

other receivables was increased by 4.34 million baht. Inventories was increased by 18.90
million baht. Prepaid rental was decreased by 0.35 million baht. Other non-current assets was
decreased by 0.11 million baht. Trade and other account payable were increased by 14.61
million baht. Other current liabilities were increased by 0.02 million baht. Interest income was
2.52 million baht, interest payment was 0.09 million baht. Payment of corporate income tax
was 0.04 million baht.
Cash flow from investing activities was positive of Baht 30.51 million, mainly from cash
paid for short-term investments, fixed deposits of Baht 2.70 million baht, cash payments for
short-term investments, bills of exchange of Baht 60.00 million, cash payments for short-term
investments available-for-sale as of Baht 134.50 million , securities Deposits at banks pledged
as collateral increased by 0.62 million baht, cash paid to purchase equipment 125.17 million
baht, cash paid to purchase intangible assets amounted to 0.26 million baht. But there were
cash received from disposal of short-term investments available-for-sale securities amounted
to Baht 352.10 million and cash received from car sales was Baht 0.41 million.
Cash flow from financing activities was Baht 0.32 million resulting from cash received
from the exercise of warrants in the amount of Baht 0.32 million. Based on the above reasons,
cash and cash equivalents were increased by Baht 46.69 million. As of December 31, 2016,
cash and cash equivalents were Baht 65.58 million in total.
• Important Liquidity Ratios.
In addition to the performance earnings in 2016, operating profit were profitable. The
liquidity ratio was remained in very good level. Liquidity ratios and quick ratio were at 13.51
and 8.83 times, respectively. The company purchased raw materials in cash without loans
from any financial institution. The current liabilities are very low. The average collection period
was 88.97 days remained close to the average 90-day credit term allowance. The account
payable turnover ratio increased 44.69 days because the decrement of trade accounts
payable. Therefore, cash cycle was increased from 130.15 days in 2015 to 139.23 days in
2016 due to the reduced repayment period.
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5. Sources of funding
• Debt
At the end of 2016, the Company had total liabilities of Baht 50.70 million. The main
liability was current liabilities, consisting of Accounts Payable and other Payables of Baht
42.48 million. As for non-current liabilities, there were employee benefit obligations to be paid
on retirement of Baht 7.75 million.
• Shareholders' Equity
In the year 2016, the company's net profit was Baht 13.75 million, resulting in an
increase in shareholders' equity from Baht 925.46 million in the year 2015 to Baht 939.53
million in 2016.
6. Factors that may affect to the future performance and financial position
- See Risk Factors section for details.
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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 2016,
there are 8 times of Audit Committee meetings as name of audit committees attends the
meetings as follows.
Names

Position

Mr. Worawit

Siriwatwimon

Mr. Wichain
Asso.Prof.Dr. Pison

Sophanpanitkul
Udomworarat 2/

Chairman of Audit
Committee
Audit Committee
Audit Committee

No. attend the
meeting
8/8
8/8
8/8

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 2016 annual
report as passed reviewed from auditors. By this, executives and auditors has consulted this
reviewed on rectitude, completely before comment on report of financial statement, adjustable
of accounts as affected financial statement and enough information to be disclosed. Audit
Committee had conformed to auditors mentioned report of financial statement had made with
correction follows standard of financial reporting. Moreover, disclosures of important information
in Noted to Financial Statement are sufficient, completely and trusted with selected reasonable
of accounting policies.
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The adequacy of Internal control system and Internal Audit
Risk Management and Corporate Governance
Audit Committee has reviewed company to have effective internal control system by considering
from conclusion on results of internal audit and monitoring quarterly as cover any important
system of company together with suggestion for beneficial. Apart from this, considering on
internal control system of company follows COSO of year 2013 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
Commission. 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.
The Audit Committee there are no significant issues with regard to illegal practices and such
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
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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.
The external auditor
The Audit Committee has considered and evaluated the independence of the work of the
auditors for the year 2016 and see that. The overall performance is satisfactory. Are
independent enough Compare and audit fees for the year 2017. 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 2017 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 2017 with the audit fee totaling
Baht 1,815,000.-.
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 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, 2016 shows operating results, cash flow with reasonable
accuracy accounting to basic accounting principles.

( Mr.Wutichai Leenabanchong )
Chairman & Executive 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 1,650,000 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
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