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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยนั้น คาดหวังจากการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จากภาครัฐที่ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมและ
ขนส่ง ซึ่งทําให้ส่งผลเชิงบวกต่อปริมาณการใช้เหล็กภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมเหล็กมากนัก เนื่องจากการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่พอควร
ถึงแม้ว่าราคาผลิตภัณฑ์เหล็กจะปรับขึ้นบ้างแล้วก็ตาม เนื่องจากระดับราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในตลาดโลกยังคงตั้งอยู่บนความ
ผันผวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบและสถาณการณ์เหล็กของผู้ผลิตและผู้บริโภคเหล็กรายใหญ่ที่สุดอย่างประเทศจีน
เป็นหลัก
จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีนโยบายในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดการให้มีระบบการบริหารต้นทุนวัตถุดิบที่ดียิ่งขึ้น โดยการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศที่มีคุณภาพมาผลิตสินค้า นอกเหนือจากการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพียงอย่าง
เดียว อี กทั้ง บริษัทฯ ยังมุ่ งเน้ นในการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอาเซียนเพิ่ มขึ้น รวมทั้ง ศึกษาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้า ง
มูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยได้จัดทํานโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อทําให้เกิดรูปธรรมและความชัดเจนในแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรการ
ป้องกันการคอร์รัปชั่น อีกทั้งยังให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีตลอดไป คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะร่วมมือ
ร่วมใจ ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความรับผิดชอบในทุกด้าน และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ
จะมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุด และพัฒนาองค์กรให้มีความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2560

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Production of Company

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ภาพผลิตภัณฑ์

(Picture of Product)

ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Wire)

ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Strand)

ลวดตระแกรงเหล้กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)

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

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

ลวดเชื่อมเปลื่อยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซ
ปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)

ลวดสปริง
(Hard Drawn Wire)
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รายงานประจำ�ปี 2560

ภาพผลิตภัณฑ์

(Picture of Product)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ระยองไวร์

อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กที่มี

คุณภาพ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกลุ่มลูกค้าของบริษัท ดังนี้
1.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Construction Products group) ได้แก่
1.1) ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) หรือ
PC-Wire
1.2) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete)
หรือ PC-Strand
1.3) ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) หรือ WM
1.4) ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือ OLC

2.

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrials Products group) ได้แก่
2.1) ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)
หรือ GMAW
2.2) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) หรือ HDW

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
บริ ษัทมีรายได้ส่ วนใหญ่มาจากการผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กกล้ า สําหรับ คอนกรี ตอั ดแรง ซึ่ง เป็นการผลิต และ
จําหน่ายตามปริมาณคําสั่งซื้อของลูกค้า โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสําเร็จรูป และคานสะพาน
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 69 กลุ่มผู้รับเหมาที่ประมูลงานราชการ งานของการไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26
และลูกค้าต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของรายได้รวมของบริษัท

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2558-2560 จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ของรายได้ ดังนี้
ประเภทของรายได้

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย
- ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง

544.05

57.58

408.33

67.07

442.36

69.20

- ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีต
อัดแรง

348.53

36.88

179.88

29.55

181.17

28.34

- ลวดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริม
คอนกรีต

15.15

1.60

3.41

0.56

0.33

0.05

- ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา

11.87

1.26

6.79

1.11

4.21

0.66

2.04

0.22

0.29

0.05

0.22

0.03

3.88

0.41

925.52

97.95

19.36
944.88

- ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้า
ละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
- ลวดสปริง
รวม
รายได้อื่น
รวมรายได้

-

-

-

-

598.70

98.34

628.29

98.28

2.05

10.10

1.66

10.95

1.71

100.00

608.80

100.00

639.24

100.00

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ รายได้จากการจําหน่ายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต ค่าปรับกรณีชําระเงินล่าช้า เป็นต้น

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทดําเนินธุรกิจด้านผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อม, ลวดสปริง, ตะแกรงเหล็กและลวด
อื่นๆ โดยมีกําลังการผลิตรวมในปี 2560 ที่ 72,000 ตันต่อปี ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire”
“PCW”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่
มอก.95-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยนําไปใช้ในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสําเร็จรูป และไม้หมอน
คอนกรีตสําหรับรางรถไฟ
2. ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ
“PC-Strand” “PCS”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.420-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนําลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวมาตีเกลียวเข้า
ด้วยกัน ทําให้สามารถรับแรงดึงได้มากขึ้นและนําไปใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาด
ใหญ่ พื้นสําหรับอาคารขนาดใหญ่และไซโล เป็นต้น
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3. ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ
GMAW) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่
มอก.597-2528 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อู่ต่อเรือ
ตู้คอนเทนเนอร์ ท่อสูบน้ํา ถังแก๊ส รถไถนา หม้อแปลงไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
4. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมที่นอน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง
5. ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8–7.0
มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.194-2535 และ มอก.747-2531 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า ท่อระบายน้ํา เป็นต้น
6. ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8–7.0 มิลลิเมตร ได้รับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.737-2549 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างถนน อาคาร ผนังสําเร็จรูป
เป็นต้น

3. การตลาดและการแข่งขัน
3.1

กลยุทธ์การตลาด
1. เนื่องจากบริษัทมีการผลิตและจําหน่ายสินค้าหลายชนิด โดยสินค้าแต่ละชนิดในกลุ่มเป้าหมายก็มีพฤติกรรม

การซื้อหรือให้ความสําคัญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป ทางบริษัทจะมีกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่นกลุ่มรับเหมาให้ความสนใจเรื่องราคาที่มีการกําหนดระยะเวลา
กันไว้เป็นลําดับแรก ในขณะที่ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ให้ความสนใจทางด้านคุณภาพก่อน
2. รักษาฐานลูกค้าเดิม โดยยอดขายแต่ละปีที่มาจากลูกค้าเดิมมีไม่น้อยกว่า 70%
3. บริษัทส่วนใหญ่มุ่งให้ความสนใจลูกค้าที่มีปริมาณการใช้มากๆ และให้ความสนใจลูกค้าทั้งหมดที่มีการ
ติดต่อกัน เช่น ให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ ตลอดจนการสอบถามปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
4. การดําเนินงานของบริษัทผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงให้ความมั่นใจด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี
5. สัดส่วนการขายลู กค้าของบริษัท 60%

เป็นลูกค้าที่อยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศ จะมีการสร้า ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วประเทศ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องทางจําหน่ายทั่วประเทศที่มี
อยู่
6. บริษัทมีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ให้มีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนิน
กิจการ อีกทั้งยังสามารถบริการลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าหลายประเภทจากทางบริษัทและทางบริษัทก็สามารถขยาย
ตลาดโดยอาศัยช่องทางตลาดที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม
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7. บริษัทเน้นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในบริษัท เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารงาน
และการทํางาน และบริษัทมีการพัฒนาระบบ ERP

(Enterprise

Resource

Planning) เพื่อนํามาบริหารจัดการด้าน

กระบวนการผลิต เพื่อลดการสูญเสีย พร้อมทั้งใช้ระบบบริหารคุณภาพเพี่อผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพอย่างสม่ําเสมอตามความ
ต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นยังเน้นเรื่องการบริหารจัดการ Inventory เพื่อให้เกิดผลกําไรสูงสุดกับบริษัท
3.2

ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้าค้าต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกลุ่ม
สินค้าได้ดังนี้
กลุ่มสินค้าลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรงและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง (PC-Wire
and PC-Strand)
กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. ลูกค้าภายในประเทศ
1.1 ภาคเอกชน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง ประกอบด้วย
• โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ เช่น โรงงานหล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น คานสะพาน ผนังสําเร็จรูป
เป็นต้น
• กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง ก่อสร้าง
ทางด่วน รถไฟฟ้าสายต่างๆ
1.2 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ศูนย์ซ่อม สร้างสะพานฯ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง
2. ลูกค้าต่างประเทศ
2.1 จําหน่ายตรงสู่ผู้ใช้ลวดเหล็กของประเทศนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่นําลวดเหล็กไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เช่น โรงงานผลิตเสาเข็ม แผ่นพื้น เสาไฟฟ้าคอนกรีต
2.2 จําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายประเทศนั้นๆ
กลุ่มสินค้าลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ
GMAW)
กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. ตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมลวดเชื่อมโลหะต่างๆ ในสัดส่วนร้อยละ 91
2. จําหน่ายตรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเชื่อมต่างๆ ในสัดส่วนร้อยละ 9
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กลุ่มสินค้าลวดสปริง (HDW)
กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. อุตสาหกรรมที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต์
• กลุ่มโช๊คอัพ
• กลุ่มข้อโซ่
• กลุ่มซี่ล้อรถ
• กลุ่มเบาะรถยนต์
• สปริงในยานยนต์ทั่วไป
3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อุตสาหกรรมสปริงต่างๆ
กลุ่มสินค้าลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (ลวดปลอก)
กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสําเร็จรูป ผู้ผลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟ้า
2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
3. กลุ่มผลิตผนังสําเร็จรูป
4. ผู้รับเหมาสร้างทาง
5. หน่วยงานราชการ
6. ผู้แทนจําหน่าย หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
กลุ่มสินค้าตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสําเร็จรูป ผู้ผลิตแผ่นพื้นสําเร็จรูป
2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
3. กลุ่มผลิตผนังสําเร็จรูป
4. ผู้รับเหมาสร้างทาง
5. หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง, ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน, กรมโยธาธิการ, กรมชลประทาน,
การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งประมูลตรงและนําไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ
6. ผู้แทนจําหน่าย หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ทั้งนี้ บริษัทให้ความสําคัญกับลูกค้าที่ทําธุรกิจติดต่อกันมาเป็นเวลานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด
ส่วนลูกค้าใหม่บริษัทจะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
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3.3

นโยบายราคา

บริษัทมีนโยบายการตั้งราคา โดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดราคาขั้น
สุดท้ายจะคํานึงถึงความต้องการในการบริโภคและสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฎจักรธุรกิจเป็นหลัก
3.4

การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย

การจัดจําหน่าย
1. รักษาช่องทางการจําหน่ายของบริษัท โดยรักษาฐานลูกค้าที่มีการซื้อลวดจากบริษัท ในปี 2560 และในปี 2561
ยอดการใช้ลวดจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม
2. เพิ่มการขายสําหรับลูกค้าโครงการที่จะมีในอนาคต
3. จําหน่ายลวดผ่านตัวแทน
4. เพิ่มช่องทางการจําหน่ายในต่างประเทศให้มากขึ้น
3.5

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) (RWI)
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรง และ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
ภาพรวมแนวโน้ ม การก่ อ สร้ า งในอนาคตมี ทิ ศ ทางที่ ดี โครงการก่ อ สร้ า งพื้ น ฐานของภาครั ฐ ที่ อ อกมา ส่ ง ผลต่ อ
อุตสาหกรรมของการก่อสร้างในทางดี แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้นมาก ส่งผลให้ปี 2560
ตลาดรวมดีขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันมีผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศ มีทั้งหมด 12 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ
10 จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของตลาดรวม
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
•

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
เนื่องจากเดิมธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมากและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตง่ายขึ้น การลงทุนในการซื้อเครื่องจักรง่ายขึ้น แต่
สินค้าชนิดนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความคุ้นเคยในการใช้งาน จึงทําให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ทําได้
ยาก
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•

อํานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า PCW & PCS มีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและต่างประเทศทําให้การ

เจรจาต่อรองในการซื้อวัตถุดิบทําได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้ เพราะคุณภาพ
วัตถุดิบมีผลต่อสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตออกมาและยังมีผลต่อต้นทุนการผลิตด้วย
•

อํานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า

จากภาวการณ์ก่อสร้างภาคเอกชนที่มีการชะลอตัว ในปี 2560 ทําให้การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง
ความต้องการลวดเหล็กน้อยลงส่งผลต่อราคาสินค้าทําให้ผู้ซื้อสินค้ามีอํานาจต่อรองสูง ขณะที่ครึ่งปีหลังโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของภาครัฐบาลมีมากขึ้น ทําให้มีการใช้สินค้าในภาครัฐมากขึ้น ทั้งนี้งานโครงการจะสนใจคุณภาพของสินค้า และการส่งมอบเป็น
หลัก
•

สินค้าทดแทน

จากการที่สินค้า PCW&PCS เป็นสินค้าเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสา
ไฟฟ้า แผนพื้นสําเร็จรูป โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น ทางรถไฟฟ้า ทางด่วน อาคารสูง ซึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ดังกล่าว มีการกําหนดระบุให้ใช้สินค้า PCW&PCS เป็นวัตถุดิบหลัก ทําให้สินค้าอื่นที่จะมาทดแทนไม่สามารถใช้แทนได้
•

คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ

เนื่องจากภาวะก่อสร้างปี 2560 มีการชะลอตัว และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐล่าช้ากว่าแผนเดิม ทํา
ให้กําลังการผลิตของโรงงานหลายแห่งมีกําลังการผลิตมากกว่าความต้องการ ส่งผลให้การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าจากในประเทศ
ด้านราคารุนแรง ประกอบกับมีการนําสินค้าจากต่างประเทศ เช่น จากประเทศจีน ซึ่งมีการผลิตลวด PCW&PCS ด้วย ทําให้มี
การแข่งขันรุนแรงขึ้น แต่เนื่องจากสินค้า PCW&PCS เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ทําให้สินค้าที่จะนําเข้าต้องการการทดสอบและขออนุญาตนําเข้ามาในประเทศ ในขณะที่สินค้าที่ผลิตในประเทศได้มาตรฐาน
มอก. อยู่แล้ว สามารถผลิตและจําหน่ายได้ทันที อีกทั้งในกรณีสินค้ามีปัญหา ลวด PCW&PCS ที่ผลิตในประเทศสามารถ
แก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่า มีสินค้าเปลี่ยนทดแทนให้ใช้ได้ทันที จึงทําให้มีการแข่งขันรุนแรงในกลุ่มผู้ผลิตในประเทศมากกว่า
อุตสาหกรรมลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding
Wire หรือ GMAW)
ลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมโลหะมีอยู่หลายประเภท ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งในอดีตการเชื่อมโลหะนิยมใช้ลวดเชื่อมแบบก้านธูป แต่มีความล่าช้าในการใช้งานที่ต้องเชื่อมโลหะ
แบบต่อเนื่องและงานเชื่อมที่มีปริมาณงานมาก จึงเริ่มมีการใช้ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปก
คลุมมากขึ้น ซึ่งปริมาณลวดที่ใช้มากขึ้น จึงมีการนําลวดจากต่างประเทศที่มีคุณภาพต่ําแต่ราคาถูกมาจําหน่าย ทําให้ลวดเชื่อมนี้
มีปัญหาการแข่งขันด้านราคาที่สูง
ในปี 2559 มีผู้ผลิตในอุตสาหกรรมลวดเชื่อมไฟฟ้าในประเทศอยู่ 5 ราย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมประมาณร้อยละ
40 ส่วนที่เหลือเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 60 ซึ่งส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศจีนและเกาหลี

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)

11

ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
•

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด

เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนมากต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และต้นทุนการ
ผลิตต้องสามารถแข่งขันกับลวดนําเข้าจากต่างประเทศได้ ความคุ้นเคยของลูกค้าในการใช้งานทําให้ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่
สามารถเข้าตลาดได้รวดเร็วถ้าไม่มีจุดดึงดูดความสนใจ เช่น ราคาถูกมากกลุ่มผู้ใช้ก็ไม่มีความสนใจ เพราะผู้ใช้ลวดถ้าใช้ของ
ผู้ประกอบการรายใดแล้วจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความชินกับการใช้งานแล้ว
•

อํานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า

เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
มีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและต่างประเทศทําให้การเจรจาต่อรองในการซื้อวัตถุดิบทําได้ไม่ยากสามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มี
คุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้เพราะคุณภาพวัตถุดิบมีผลต่อสินค้าสําเร็จรูปที่ผลิตออกมาและยังมีผลต่อต้นทุนการผลิตด้วย
•

อํานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า

ผลจากสินค้าลวดเชื่อมนําเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูก โดยที่คุณภาพไม่มคี วามแน่นอน ทําให้กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้
ลวดเชื่อมคุณภาพระดับปานกลางลงมา มีความสนใจในสินค้าดังกล่าวทําให้ผู้ผลิตในประเทศลดราคาลงมาเพื่อรักษาตลาดเป็น
ผลทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีอํานาจในการต่อรองมากในเรื่องราคา
•

สินค้าทดแทน

ลวดเชื่อมมีหลายประเภท การเชื่อมเหล็กแต่ละประเภทต้องใช้ลวดเชื่อมที่เหมาะกับเหล็กนั้นๆ ลวดเชื่อมเปลือย
ใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม การนําไปใช้งานเหมาะกับงานเหล็กกล้าทนแรงดึงและต้องเชื่อมต่อเนื่อง
ผู้เชื่อมไม่ต้องมีความชํานาญ งานเชื่อมที่ออกมาสวยงาม สินค้าที่จะทดแทนลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์ก
โดยมีก๊าซปกคลุม อาทิ ลวดเชื่อมแบบก้านธูป สามารถเชื่อมงานเหล็กประเภทเดียวกันได้แต่มีความล่าช้า เนื่องจากลวดแต่ละ
เส้นยาว 30 – 40 ซม. จึงไม่เหมาะกับงานเชื่อมที่ต้องเชื่อมต่อเนื่อง จึงทดแทนลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วย
อาร์กโดยมีก๊าซปกคลุมได้น้อย
•

คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ

คู่แข่งในปัจจุบันของธุรกิจคือ ลวดเชื่อมที่นําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ที่มีราคาถูกเข้ามาจําหน่าย ทําให้
ต้องปรับทั้งการผลิตและการตลาด โดยปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัย คุณภาพแน่นอน ต้นทุนต่ําลง แข่งขันกับลวดเชื่อมที่นําเข้า
และอาศัยความได้เปรียบในด้านการแก้ปัญหา เมื่อสินค้ามีปัญหาสามารถแก้ไขได้รวดเร็วกว่า และการนําเข้าแต่ละครั้งใช้เวลา
1-2 เดือน การที่ต้นทุนต่ําลงทําให้สามารถปรับราคาแข่งขันลวดนําเข้าได้ ทําให้ช่องห่างระหว่างราคาแคบลง ผู้นําเข้าจึงลด
ความสนใจในการนําลวดเชื่อมเข้ามาจําหน่าย
อุตสาหกรรมลวดสปริง
ลวดสปริงเป็นลวดที่นําไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมที่นอน และสปริงต่างๆ จากที่ผ่านมาปริมาณการ
ผลิตยานยนต์ มีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดและยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์การใช้ลวดสปริงต้องการ
ลวดสปริงที่มีคุณภาพดี มีการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาและลวดสปริงที่ใช้ในยานยนต์ยังมีการนําเข้าจากต่างประเทศอยู่มาก
ถ้าลวดสปริงที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ กลุ่มผู้ใช้ก็มีความยินดีที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศมากกว่า
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ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
•

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด

เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเครื่องจักรมากและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
และที่ สํ า คั ญ สิ น ค้ า นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย และการทํ า งานที่ ต้ อ งการความแน่ น อน อาทิ ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความรู้สินค้าแก่ผู้ใช้ ความคุ้นเคยในการใช้งาน ดังนั้นถ้าใช้สินค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่มีความ
ชํานาญหรือประสบการณ์การผลิต กลุ่มผู้ใช้ก็ไม่ให้ความสนใจ เพราะกลุ่มผู้ใช้มีปัจจัยด้านราคารองลงมาจากคุณภาพ แต่การลด
ราคาลงสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ใช่จะสําเร็จตลอด ถ้าผู้ประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกล้เคียงกัน การเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่จึงทําได้ยาก อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์ ให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า
มีการแนะนํา และบริการหลังการขายที่ดี ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันไป
ด้วย เป็นสิ่งสําคัญมากกว่า
•

อํานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า

เนื่ อ งจากแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ จ ะนํ า มาใช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า HDW มี ผู้ ข ายอยู่ ห ลายรายทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
มีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้าที่ชัดเจน ทําให้การเจรจาต่อรองในการชื้อวัตถุดิบทําได้ไม่ยากสามารถเลือกแหล่ง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้
•

อํานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า

กลุ่มผู้ใช้สินค้า HDW ส่วนใหญ่คํานึงถึงเรื่องคุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมาและการส่งมอบเป็นสําคัญ ดังนั้นถ้า
ผลิตลวด HDW ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบตรงเวลา อํานาจการต่อรองของลูกค้าจึงมีไม่
มาก ถึงแม้จะมีวัตถุดิบจากต่างประเทศที่สามารถเข้ามาจําหน่ายได้ แต่ผู้ซื้อก็มีความไม่สะดวกในด้านการเก็บวัตถุดิบไว้มาก
การส่งมอบที่ไม่เป็นไปตามกําหนดหรือสินค้ามีปัญหารอการส่งมอบสินค้าชดเชย รวมถึงความผันผวนของค่าเงินทําให้ผู้ใช้สินค้า
มีความต้องการสินค้าภายในประเทศมากกว่าสินค้าจากต่างประเทศในคุณภาพเดียวกัน แม้ราคาจะสูงกว่าเล็กน้อย
•

สินค้าทดแทน

ในการผลิตสินค้าของลูกค้า ทางกลุ่มลูกค้ามีการกําหนดมาตรฐานในการชื้อลวด HDW เช่น ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์การชื้อลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกําหนดว่า Spec ลวด เกรดวัตถุดิบเป็นอย่างไร และแหล่งในการหาวัตถุดิบได้จาก
แหล่งไหน จึงเป็นการเฉพาะเจาะจง ทําให้ลวดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่สามารถนํามาใช้ทดแทนกันได้
•

คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ

จากภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างมาก และประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบยานยนต์มาก
ทําให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ขยายตัวตามและต่อเนื่อง อุปสรรคที่สําคัญของธุรกิจนี้คือลูกค้ากลุ่มนี้จะพิจารณาคุณภาพที่
คงที่ การผลิตที่ทันสมัย และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การส่งมอบที่ตรงเวลาเป็นปัจจัยสําคัญในการซื้อ ทําให้คู่แข่งแต่ละรายต้อง
แข่งกับเทคโนโลยีที่คู่แข่งรายอื่นพัฒนาขึ้นใหม่ตลอด โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ ซึ่งบางประเทศมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเร็ว
กว่าบริษัทย่อย ทําให้คู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ รายใดพัฒนาการผลิตที่ช้าจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ แต่ถ้าสามารถพัฒนา
สินค้าได้ต่อเนื่อง คู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้ก็มีน้อยมากและสามารถกําหนดตลาดได้
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อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
•

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด

การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจได้ไม่ยากในเรื่องการผลิตเพราะธุรกิจนี้เป็น
ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ เ งิ น ลงทุ น ไม่ ม ากและเทคโนโลยี ห รื อ กระบวนการผลิ ต ไม่ ซั บ ซ้ อ น เครื่ อ งจั ก รสามารถใช้ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศก็ได้ แต่สิ่งที่สําคัญคือความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีกับคู่ค้าและปริมาณลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ปริมาณการใช้ต่อราย
อาจจะไม่มาก แต่จํานวนลูกค้ามีมาก ดังนั้น ปัญหาของผู้ประกอบการรายใหม่คือต้องสามารถกระจายสินค้าได้มากและเร็วที่สุด
เนื่องจากบริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าอยู่ทั่วประเทศจึงสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศและมีความสัมพันธ์ที่ดีและ
ยาวนานกับลูกค้า ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงของผู้ประกอบการรายใหม่
•

อํานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า

เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและต่างประเทศ ทําให้การเจรจาต่อรองในการซื้อ
วัตถุดิบทําได้ไม่ยาก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้ อีกทั้งราคาของผู้ขายวัตถุดิบในการผลิต
ลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ราคามีความแตกต่างกันน้อยเพราะวัตถุดิบมีคุณภาพไม่
แตกต่างกัน
•

อํานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า

จากภาวการณ์ก่อสร้างที่มีการชะลอตัวในภาคเอกชน ในปี 2560 ทําให้การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง ความ
ต้องการลวดเหล็กน้อยลง อีกทั้งสินค้าดังกล่าวมีผู้ผลิตอยู่มากส่งผลต่อราคาสินค้า ทําให้ผู้ซื้อสินค้ามีอํานาจต่อรองสูง โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อํานาจต่อรองของลูกค้ามีมากและจะน้อยลงตามระยะทางที่ห่างออกไป เนื่องจากความไม่
สะดวกในการขนส่งกระจายสินค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีน้อย
•

สินค้าทดแทน

สินค้าลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีต
จะมีมาตรการกําหนดไว้ อาทิเช่น เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้า การก่อสร้างถนน อาคาร ซึ่งในงานดังกล่าวนี้ มีการกําหนดระบุให้
ใช้วัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นส่วนประกอบและกําหนดค่ามาตรฐานไว้ด้วย ดังนั้นทําให้สินค้าอื่นที่จะมา
ทดแทนสามารถใช้แทนได้ เช่น เหล็กเส้น แต่มีความไม่สะดวกในการใช้งาน และในการก่อสร้างต้องการความรวดเร็ว สะดวก
ทําให้ไม่นิยมใช้สินค้าทดแทน
•

คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ

เนื่องจากภาวะก่อสร้าง ปี 2560 มีการชะลอตัวและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐล่าช้ากว่าแผน กําลัง
ผลิตมีมากกว่าความต้องการ ส่งผลให้การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าจากในประเทศด้านราคารุนแรง การขยายตลาดทําได้ยาก
เพราะผู้ผลิตแต่ละรายพยายามรักษาลูกค้าของตัวเอง
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รายงานประจำ�ปี 2560

4 การจัดหาผลิตภัณฑ์
4.1 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้า ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2560 มีกําลังการผลิต
รวม 72,000 ตันต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทใช้กําลังการผลิตจริง เฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 ของกําลังการผลิตรวมต่อปี โดยจะดําเนินการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน
ในปี 2561 บริษัทมีกําลังการผลิต 72,000 ตันต่อปี คาดว่าจะใช้กําลังการผลิตประมาณร้อยละ 60 ของกําลังการผลิต
ทั้งหมด
4.2 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8, 9, 11และ 13 มิลลิเมตร เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND

(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตลวดอื่นๆ

(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร ใช้ในการผลิตลวดเชื่อมเปลือย
ใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)

(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สําหรับผลิตลวดเหล็กกล้า
คาร์บอนต่ํา (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
วัตถุดิบดังกล่าวข้างต้นไม่มีวัสดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทลวดเหล็กชนิดต่างๆ ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆ
ในปี 2560 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีผู้จําหน่ายประมาณ 5 ราย
บริษัทมีนโยบายกระจายความเสี่ยงภายใต้วิกฤตเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และในปี 2561
บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนที่มาจากผู้ผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมไฟฟ้า และลวดอื่นๆ ซึ่งต้องใช้
วัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จําหน่าย 5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น
จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการกําหนดราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและช่วยให้สามารถบริหารต้ นทุนได้ดีขึ้น และมีวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็จรูป เพียงพอต่อการผลิตและ
จําหน่ายให้ลูกค้า
1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ได้จัดซื้อวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) จากต่างประเทศ ในรูปเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 90 ของยอดซื้อรวมทั้งหมด ทําให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิต
และการดําเนินงานของบริษัท
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ทําสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบันการเงินทันทีเมื่อ
ยื่นเปิด L/C ซึ่งสัญญาได้คลอบคลุมสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมด ทําให้ปิดความเสี่ยงเรื่องผลกระทบของ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงภายหลังจากวันที่ซื้อวัตถุดิบ อีกทั้งทําให้ทราบต้นทุนของการ
นําเข้าวัตถุดิบที่แน่นอน

2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน
บริษัทได้นําเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแห่งหนึ่งที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
ทั้งในและต่างประเทศ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ํา ได้รับ
ผลตอบแทนที่แน่นอนและได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากเงิน อีกทั้งยังสามารถขายได้ก่อนครบกําหนดและมีโอกาสได้กําไรจาก
การขาย
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โครงสร้างบริหารจัดการ

หมายเหตุ: - 1/ บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
- ลําดับที่ (1) – (6) คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ กลต.

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 29 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
นายศรีศักดิ์
ซี่อภักดี
นายบุญเลิศ
รัตตัญญู
นายชาญศักดิ์
นางวรรณา

สัดส่วนการถือหุน้
จํานวนหุ้น
%
437,413,550 74.18
8,366,000
1.38
4,259,400
0.70

เฟื่องฟู
อัคคนีวาณิชย์

3,900,000
3,680,000

0.64
0.61

นายน้ํา
ชลสายพันธ์
นายประพัฒน์
ปิยะจตุรวัฒน์
นางสาวพัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายไพบูลย์
เพ็งมีศรี

3,465,055
3,350,000
2,985,000
2,903,906
2,363,000

0.57
0.55
0.49
0.48
0.39

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท www.rwi.co.th
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

• รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
-ไม่มี• ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของ
บริษัทและสาระสําคัญที่มผี ลต่อการดําเนินงาน
-ไม่มี• การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
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• การออกหลักทรัพย์อื่น
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
ชื่อหลักทรัพย์

รายละเอียด

ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อหุ้ น - บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 229,982,259 หน่วย
สามัญ ครั้งที่ 1
- จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 300,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
(RWI-W1)
- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
- วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 30 มิถุนายน 2558
- เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
- ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท
- วันกําหนดการใช้สิทธิ คือ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ของทุกปี ในกรณีที่วันกําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให้
เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง
- วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 15 มีนาคม 2559
- วันครบกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 29 มิถุนายน 2561
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นใด
2. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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รวมถึง กรรมการผู้ จัด การและเลขานุก ารบริษัท ซึ่ งมี ความเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่า งกัน
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี
2560 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อวั นที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมี มติ แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ดย่ อย
จํานวน 3 ชุด และมอบหมายอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท กําหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบด้วย
จํานวน (คน)
สัดส่วน
ร้อยละ
ชาย
หญิง
รวม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5
1
6
67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
3
3
33
รวม
8
1
9
100
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็น
สัดส่วนตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คณะกรรมการบริษัท
ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจํานวน 9 คน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชัย

ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการ

22 กันยายน 2551

จํานวนปี
ดํารงตําแหน่ง
9 ปี

2. นายวรวิทย์

ศิริวัฒน์วิมล

24 เมษายน 2552

8 ปี

3. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

26 กุมภาพันธ์ 2556

4 ปี

4. รศ. ดร.พิสณฑ์

อุดมวรรัตน์

13 สิงหาคม 2556

4 ปี

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

เชตุวัลลภกุล
เชาว์วิศิษฐ
เผด็จภัย
ลีนะบรรจง
ปิ่นรอด /1

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1 เมษายน 2553
20 เมษายน 2555
24 กุมภาพันธ์ 2559
24 กุมภาพันธ์ 2559
24 กุมภาพันธ์ 2559

7 ปี
5 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

หมายเหตุ : /1 ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
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ตําแหน่ง

ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
1. นายวุฒิชัย
2. นายวรวิทย์
3. นายวิเชียร
4. นายมณฑล
5. นายพิพิธ
6. รศ. ดร.พิสณฑ์
7. นายสุทิน
8. นายธีรชัย
9. นางพิมสิริ
10. นายเสน่ห์
11. นายอุดม
12. นางสาวนงนุช
13. นายนรเศรษฐ
หมายเหตุ :

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒน์วิมล
โสพรรณพนิชกุล
เชตุวัลลภกุล
เชาว์วิศิษฐ
อุดมวรรัตน์
เผด็จภัย
ลีนะบรรจง
ปิ่นรอด
เจริญสุข
ตั้งเดชธีรชัย
คําไชยเทพ
ทาวะไล

ปี 2559
กรรมการ/ คู่สมรส
ผู้บริหาร
450
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
450
ไม่มี
450
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

ปี 2560
รวม

คิด
เป็น
%

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

450
ไม่มี
ไม่มี
450
450
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.00
0.00
0.00
-

ปี 2560
กรรมการ/ คู่สมรส
ผู้บริหาร
450
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
450
ไม่มี
450
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- ไม่นับคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถอื หุ้น
- ลําดับที่ 10-13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจงลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทิน เผด็จ
ภัย หรือนายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ หรือนายมณฑล เชตุวัลลภกุล หรือนายธีรชัย ลีนะบรรจง และประทับตราสําคัญของบริษัท
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 กําหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดนั้ น ต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
y วิธีการแต่งตั้ง
- ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ ถื อหุ้ น แต่ ล ะคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ยงที่ มีอ ยู่ ทั้ ง หมดตาม ข้ อ 1 เลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ยวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กําหนดว่า ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลื อกบุ ค คลใดบุค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มีคุณ สมบัติตามที่ก ฎหมายกํ าหนดเข้ า เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นเข้า
เป็ น กรรมการแทนดั ง กล่ า วจะอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง กรรมการได้เ พี ยงเท่ า วาระที่ ยั งเหลือ อยู่ข องกรรมการที่ ตนแทน โดยมติ ของ
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
• วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1
ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลง
กันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
- การออกนอกวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19 กําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระข้อ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคําสั่งให้ออก
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ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 กําหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด
ออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
นั้น
คณะกรรมการบริษัท
อํานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กํากับดูแลกิจการ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สําคัญ แผนงาน และอนุมัติงบประมาณ
ประจําปี
2. พิจารณา กําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน และมอบอํ า นาจหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จั ด การ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
4. พิจารณาแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กํากับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้
ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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15. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทําของ ในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
ในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
17. พิ จ ารณาและอนุ มั ติก ารปรั บ สภาพราคา
และ/หรื อ จํ า นวน และ/หรื อ การทํ า ลายซึ่ ง สิ น ค้ า คงเหลื อ
วัตถุดิบคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย ในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
18. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์
อื่นใดที่อ ยู่ในตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุ นในหน่ วยลงทุน หรือ หลักทรัพ ย์อื่น ที่มีค วาม
น่าเชื่อถือที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
19. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
20. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
21. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้ วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นและเสนออัตราการจัดสรรกํา ไร เงิ นสํารองตามกฎหมาย เงิน สํารองทั่วไป และ/หรือ เงินปันผล
ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
22. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
23. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ
24. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมกา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษั ทแม่ และ/หรื อ บริ ษั ท โดยกรรมการซึ่ง มี ส่ วนได้ เ สี ย หรือ มี ค วามขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ ดั ง กล่ า วไม่ มีสิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) โดยทํา
หน้าที่ในการดําเนินกิจการ และบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหน้าที่ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
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ในปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่

2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร จํานวน 7 คน ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริหาร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายสุทิน
เผด็จภัย
3. นางพิมสิริ
ปิ่นรอด
4. นายพิพิธ
5. นายพรเทพ

เชาว์วิศิษฐ
พิพัฒน์ทั้งสกุล

6. นายสุรพัฒน์

ชมรัตน์

7. นางสาวอุศรา

ภัตตาตั้ง

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560)
กรรมการบริหาร

อํานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และกลยุ ทธ์ ก ารดํ า เนิน ธุ ร กิจ ของบริ ษัท บริษั ท ร่ ว ม กํ าหนดแผนการเงิ น
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์
และควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้
สํานักงาน การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การตัดจําหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินกว่า
งบประมาณในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้
6. ให้คํ าแนะนําการขยายธุร กิจในหลั กการและการร่ว มทุ นกับ บุคคลอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
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7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท
ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทําของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติในวงเงินไม่เกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้
10. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอํานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
13. ให้มีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยให้มี
อํานาจกําหนดชื่อผู้มีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชี
ของธนาคารต่างๆ ที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
14. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจหรือบริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
15. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หน่วยลงทุนในหลักทรัพย์
ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ในมูลค่า
การลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหาร
คนใดคนหนึ่งทํารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
16. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
17. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้
18. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัทแม่ และ/หรือ บริษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ทหรือกฎหมายเกี่ ย วข้ องกํ าหนด ยกเว้น เป็นการอนุ มัติรายการที่ มีเงื่อนไขธุ รกิ จ ปกติห รื อรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
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รายงานประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติกําหนดโครงสร้างกรรมการและ
จัดสรรตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ง

1. นายวรวิทย์

ศิริวัฒน์วิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.พิสณฑ์

อุดมวรรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

พรนราดล

เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านวิศวกรรม

อํานาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากรและความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และ
การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของ
บริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุค คลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจําหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสําคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสําคัญให้มีความถูกต้องครบถ้วน
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
9. กําหนดบทบาทเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยดําเนินการให้
ฝ่ายบริหารจัดทํากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและกํากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนซึ่ง
ครอบคลุมกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือใน
ประเด็นอื่นๆ ด้วย
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและการ
ควบคุมภายใน
11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณี
จําเป็น

28

รายงานประจำ�ปี 2560

15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน ตนเองและรายงานผลการประเมิน
พร้ อมทั้ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารปฏิ บั ติ ง านไม่ บ รรลุวั ตถุ ป ระสงค์ใ นการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้ รั บ การอบรมและเสริ มสร้ า งความรู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง และสม่ํ า เสมอในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2560 มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้ ง ที่ 2/2560
เมื่อ วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติ แ ต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 4 คน ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายวรวิทย์
ศิริวัฒน์วิมล
นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
ดร.พิสณฑ์
อุดมวรรัตน์
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง

นายฐานพันธ์

ทรัพย์สาคร

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

อํานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวังให้มีความเป็นธรรม
และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
4. ทบทวนรู ป แบบการจ่ า ยค่าตอบแทนแก่ ก รรมการทุ ก ประเภท โดยพิ จ ารณาจํ านวนเงิ นและสั ดส่ว นการจ่ า ย
ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกําหนดหรือข้อแนะนําที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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6. พิจารณากําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
7. กํ า หนดค่ า ตอบแทนประจํ า ปี ข องกรรมการ และนํ า เสนอค่ า ตอบแทนต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท
มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ภายในระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ในปี 2559 บริษัทได้มีประกาศแต่งตั้ง นายสุทิน เผด็จภัย เป็นกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นต้นไป
อํานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
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บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารและ
ดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า งบการเงิ น รายงานทางการเงิ น ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ทํ า การตรวจสอบและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน
การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง
พนักงานในตําแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆของบริษัท ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึง
ประธานกรรมการบริหาร
พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบํารุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สินเครื่องใช้สํานักงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจ
ไว้
พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทําของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้
พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทาง
บัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้
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10. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ง บประมาณในการส่ ง พนั ก งานไปศึ ก ษา อบรม ดู ง าน หรื อ ไปแสดงสิ น ค้า ของบริ ษั ท
ภายในประเทศ
11. พิ จ ารณาและอนุ มัติ ง บประมาณในการส่ ง พนั ก งานไปศึ ก ษา อบรม ดู ง าน หรื อไปแสดงสิ น ค้ า ของบริษัท ที่
ต่างประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจําเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกําหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและให้คําปรึกษาแก่บริษัทในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
15. รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของบริษั ท โดยไม่ ขัด ต่ อกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของรั ฐ ศีล ธรรมอัน ดี ของ
ประชาชนและข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อหรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจปกติของ
บริษัทในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้
17. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้
18. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
19. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้
ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท
แม่ และ/หรือ บริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจ
ปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ มีเงื่อนไขทั่วไป
สรุปจํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้กําหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษ
ตามความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้
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การประชุมของคณะกรรมการ

ปี 2560

แต่ละชุด

รวมจํานวนครั้งทั้งสิ้น

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

1

วิสามัญผู้ถือหุ้น

-

คณะกรรมการบริษัท

4

คณะกรรมการตรวจสอบ

6

คณะกรรมการบริหาร

11

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1

หมายเหตุ :
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กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒน์วิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน์
เผด็จภัย
เชตุวัลลภกุล
ลีนะบรรจง
เชาว์วิศิษฐ
ปิ่นรอด
พิพัฒน์ทั้งสกุล
ชมรัตน์
ภัตตาตั้ง

กรรมการ
บริษัท

1. นายวุฒิชัย
2. นายวรวิทย์
3. นายวิเชียร
4. รศ. ดร.พิสณฑ์
5. นายสุทิน
6. นายมณฑล
7. นายธีรชัย
8. นายพิพิธ
9. นางพิมสิริ
10. นายพรเทพ
11. นายสุรพัฒน์
12. นางสาวอุศรา

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

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

-

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

5/6 2/
6/6
5/6 2/
-

11/11
11/11
9/11 2/
10/11 5/
2/11 1/, 3/
6/11 1/, 4/
7/11 1/

1/1
1/1
1/1
-

1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
2/ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจําเป็น
3/ ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
4/ ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
5/ ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รายงานประจำ�ปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2560
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.- บาท
โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพ
เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจําแล้ว หรือ
เป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจําแล้ว
หรือเป็นพนักงานในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน
(3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริหารที่
ได้รับเงินเดือนประจําแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.- บาทแทน
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจําแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 2,000.- บาทแทน
(ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารที่เกิดขึ้นภายในปี 2560 ให้กําหนดจ่ายเฉพาะบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร สําหรับปี 2560 เท่านั้น)
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาท
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจําแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน
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ทั้งนี้ ในปี

2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น

858,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

80,000

-

5,000

55.000

140,000

45,000

125,000

-

-

170,000

60,000

90,000

15,000

-

165,000

60,000

75,000

15,000

-

150,000

20,000

-

-

22,000

42,000

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
บริหาร

ค่าตอบแทน (บาท)

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ. ดร. พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุทิน เผด็จภัย
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
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รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

20,000

15,000

-

-

18,000

33,000

20,000

-

-

20,000

40,000

-

-

-

4,000

4,000

-

-

-

60,000

60,000

-

-

-

14,000

14,000

340,000

290,000

35,000

193,000

858,000

รวม

20,000

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
8. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. นางพิมสิริ ปิ่นรอด 4/
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
12. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล 1/, 2/
- กรรมการบริหาร
11. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์ 1/, 3/
- กรรมการบริหาร
12. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง 1/
- กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

1/ ได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
2/ ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
3/ ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
4/ ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
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ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารในระดับ
เทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเช่าบ้าน
เงิ น ประกั น สั ง คม เงิ น กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ
และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2560
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
8.63

ปี 2559
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
7.15

ค) ค่าตอบแทนอื่นๆ
บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย
มีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือน
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้า
กองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วน
เฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
จํานวนพนักงานทั้งหมด
รายการ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

- สํานักงาน

52

46

50

55

- สายการผลิต

112

93

80

78

164

139

130

133

จํานวนพนักงาน

รวม
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การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในปี 2560 บริ ษั ทได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ น เบี้ ย ขยั น และเงิ น พิ เ ศษ โบนั ส และค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ
เป็นจํานวนเงินรวม 54.49 ล้านบาท
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตําแหน่ง
งาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการกําหนดเป็นอัตราตายตัว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน รวมทั้งเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบ
กองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลง
สมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
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รายการระหว่างกัน
1 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน มีดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัทย่อยภายใต้
บมจ. แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
(CEN) และมีกรรมการ
และผู้ถือหุ้นร่วมกัน

- รายได้จากการให้ใช้
วงเงินสินเชื่อ
- รายได้ค้างรับ

0.052

บริษั ท ฯ ให้บ ริ ษั ท ที่ เกี่ย วข้ อ งใช้ ว งเงิ น
สิ น เชื่ อ เนื่ อ งจากเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
คล่องตัวในการดําเนินงาน โดยเรียกเก็บ
รายได้ จ ากการให้ ใ ช้ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ใน
อัตราใกล้เคียงกับเงิน กู้ยืมจากสถาบั น
การเงิน

บริษัท แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
(มหาชน)(CEN)

บริษัทแม่ถือหุน้
ร้อยละ 74.24
และมีกรรมการร่วมกัน

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

0.720

บริษัท เอื้อวิทยาจํากัด
(มหาชน)(UWC)

บริษัทย่อยภายใต้
บมจ. แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
(CEN) และมีกรรมการ
และผู้ถือหุ้นร่วมกัน

- รายได้จากดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
จํานวน 28.50 ล้าน
บาท
- รายได้ค้างรับ

0.260

บริษัท ไปป์ ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

-

0.192

0.118

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน อีกทั้งเพื่อ ให้มีการกํา กั บ
ดูแลกิจการที่ดีในบริษัท
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ ว งเงิ น
สิ น เชื่ อ เนื่ อ งจากเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
คล่องตัวในการดําเนินงาน โดยเรียกเก็บ
รายได้ จ ากการให้ กู้ ยื ม เงิ น ระยะสั้ น
ในอัตราใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน

2 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีนโยบายในการทํารายการ
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้
ตกลงกันไว้เป็นสําคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
3 มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชน
จะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทุกไตรมาส
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รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็น
ลําดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอํานาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
จะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมี
ขนาดที่ เ กิ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารที่ จ ะอนุ มัติ ได้ คณะกรรมการบริ ห ารจะสรุ ป มติ ข องที่ ป ระชุ ม เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและ
มิได้ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหว่ า งกั นอย่ างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่ นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สํ าหรั บรายการที่ กํา หนดไว้ ตามหลั กเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน
4 แนวโน้มในการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันยังคงดําเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ สําหรับรายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กําหนดขึ้น และกรรมการจะต้อง
ไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจ ารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัท
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาท
และความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลสําเร็จของงาน
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกต้องเชื่อถือได้
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกําหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่กํากับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความมั่นใจ ให้กับ
หน่วยงานของรัฐ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่
เรียกว่า “COSO ERM Framework” ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุ ม ภายใน ครอบคลุ ม แนวทางการกํ า หนดนโยบายบริ หารงานการดํา เนิ น งาน การบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
สรุปสาระสําคัญดังนี้
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1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการ
ดําเนินงาน บริษัทได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม
และลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้กําหนดเป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐาน
การวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ยน
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดําเนินการอยู่ได้ และได้มี
การสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสถานการณ์
สภาพแวดล้อมและการดําเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดําเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุนและการ
ทํากําไรของบริษัทอย่างสม่ําเสมอในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและ
พนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทเป็นสําคัญ
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลําดับ ขั้นไว้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ
และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสําหรับบริษัททั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกํากับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททําหน้าที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่ทันสมัยและมีระบบการ
สื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย ของข้ อ มูล และสารสนเทศที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพเพี ยงพอ โดยมี ร ะบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ลที่ ส ามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัว
และเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน
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บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงทั้งองค์กรโดยข้อมูลที่
สํา คัญ จะถู ก ถ่ า ยทอดจากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ลงสู่ พ นั ก งานได้อ ย่ า งรวดเร็ ว อี กทั้ง มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารจากพนั กงานขึ้น ตรง
สู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายใน
นั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้พนักงานระดับ
หัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทําหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ
และรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่
ฝ่ายบริหารเห็นว่าจําเป็นสําหรับการประกอบกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุป
ได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร
ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทแต่ งตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล เป็นพนัก งานของ บริษัท แคปปิทอล เอ็น จิเนียริ่ ง
เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ในสาระสํ า คั ญ อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ มี ร ะบบงานหรื อ กระบวนการทํ า งาน มี ก ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไข ให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
นโยบายบริษัทและมี ระบบการควบคุ มภายในที่เ พียงพอ ทั้ ง นี้ หั ว หน้ างานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน บริ ษั ท ระยองไวร์ อิ น ดั ส ตรี ส์ จํ า กั ด (มหาชน) ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่ ง ปัจ จุบันประกอบด้วยกรรมการอิส ระ 3 ท่า น โดยมี นายวรวิทย์ ศิ ริวัฒน์ วิมล เป็ นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และ รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ เป็นกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทําหน้าที่ทบทวน
ผลประโยชน์ ต อบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้ จั ด การ โดยให้ มี ก ารกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ หรื อ วิ ธี ก ารกํ า หนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
อนึ่ง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ คํานึงถึงขนาด
ของธุรกิจ ความเหมาะสมของจํานวนกรรมการและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมด้วย

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)

( นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล )
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)

43

44

รายงานประจำ�ปี 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 22 กันยายน 2551

ผูกพัน
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

• ประธานกรรมการบริษัท

ตําแหน่ง :

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

53

(ปี)

อายุ

รุ่น 4/2009

• Financial Statements for Directors (FSD)

• Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

0.0001%

คิดเป็น
ลีนะบรรจง

กับนายธีรชัย

เป็นลูกพี่ลูกน้อง

ระหว่างผู้บริหาร

ในบริษัท
450 หุ้น

ครอบครัว

ความสัมพันธ์ทาง

การถือหุ้น

สัดส่วน
ตําแหน่ง

ประสบการณ์
บริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2553 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2555 – ปัจจุบัน
ปี 2556 – ปัจจุบัน
ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2559 – ปัจจุบัน
ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2551 – ปัจจุบัน

ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 12 แห่ง

ปี 2551- ปัจจุบัน

ปี 2551- ปัจจุบัน

บจก. สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี อําพัน
ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี โซล่าร์

ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน

บจก.พาราไดซ์ กรีน เอนเนยยี่

เอ็นเตอร์ไพรส์

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี

บจก.เอเวอร์กรีน ไบโอแมส

บจก.ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เอ็นเนซอล

บมจ.เอื้อวิทยา

เน็ตเวิรค์

บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จํานวน 2 บริษัท

ช่วงเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 24 เมษายน 2552

2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
ตําแหน่ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

59

อายุ
(ปี)

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 21/2004

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างผู้บริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ปี 2560 – ปัจจุบัน
ปี 2560 – ปัจจุบัน

บจก.กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลน เทชั่นส์

Interglob Investment Co.,Ltd.

UWC (Cambodia) Co.,Ltd.

บริษัท

ปี 2550 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจก. วี เอส เอส เอ็น

ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน –ไม่มี-

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน –ไม่มี-

กรรมการบริษัท

ตําแหน่ง

ปี 2560 – ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์
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รายงานประจำ�ปี 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 107/2014

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา Tokyo
Institute of Technology Tokyo, Japan

44

4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
ตําแหน่ง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
104/2013

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
ตําแหน่ง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มีดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
ปี 2554 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์
สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
ในบริษัท ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-ไม่ม-ี
ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน –ไม่มีดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน –ไม่มีดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 5 แห่ง
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรกลาง
เมืองเดอปารีส รัชวิภา
ปี 2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บจก. ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเท
ไทย)
ปี 2540 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์
เนชั่นแนล ฟู๊ด กรุ๊ป
ปี 2535 – ปัจจุบัน เจ้าของและหัวหน้าสํานักงาน สํานักงานบัญชีและกฎหมาย
เจริญสุข
ปี 2535 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บจก. อาศาบางกอก

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง :
วันที่ 1 เมษายน 2553

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ตําแหนง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

5. นายสุทิน เผด็จภัย
ตําแหนง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน
 กรรมการผูจัดการ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

49

59

อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 82/2010

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 53/2006
 ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

450 หุน
คิดเปน
0.0001%

-ไมม-ี

บริษัท

ป 2553 – ปจจุบัน
ป 2553 – ปจจุบัน
ป 2555 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บจก.เอ็นเนซอล
บจก.ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.เอเวอรกรีน ไบโอแมส

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 แหง
ป 2553 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ.แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการบริหาร
เน็ตเวิรค
ป 2553 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
ป 2557 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน จํานวน 9 บริษัท

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

ประสบการณ
สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือหุน
ครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม –ไมมี -ไมม-ี
-ไมม-ี
ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมี-
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รายงานประจำ�ปี 2560

รุ่น 104/2013

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

(เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
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อายุ
(ปี)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ผูกพัน

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

• กรรมการบริษัท

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

-ไม่มีลีนะบรรจง

เป็นลูกพี่ลูกน้อง
กับนายวุฒิชัย

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างผู้บริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2559 – ปัจจุบัน
ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2559 - ปัจจุบัน
ปี 2559 - ปัจจุบัน
ปี 2559 - ปัจจุบัน
ปี 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
ปี 2558 – ปัจจุบัน

ปี 2558 – ปัจจุบัน

บริษัท

บมจ.ไดแมท (สยาม)

บมจ. เอื้อวิทยา

เน็ตเวิรค์

บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซึ อําพัน ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี โซล่าร์

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

บจก.พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์

บจก.สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับลิวซี อําพัน ไบโอแมส

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์

บจก.เอ็นเนซอล

บจก.ยูดับบลิวซี โซล่าร์

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

บจก.พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่

บจก.เอเวอร์กรีน ไบโอแมส

ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 8 แห่ง

กรรมการผูจ้ ัดการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท

ปี 2558 – ปัจจุบัน

ปี 2556 – ปัจจุบัน

ปี 2556 – ปัจจุบัน

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง

กรรมการบริษัท

ตําแหน่ง

ปี 2556 – ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ 1 สิงหาคม 2556

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

ตําแหน่ง

9. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 20 เมษายน 2555

8. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
ตําแหน่ง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

51

44

อายุ
(ปี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 79/2009
• Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 53/2013
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

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

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัว
ในบริษัท ระหว่างผู้บริหาร
450 หุ้น
-ไม่ม-ี
คิดเป็น
0.000075
%
ตําแหน่ง

บริษัท

บรรณาธิการ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์

AP Research Publishing
Co.,Ltd.

ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-

ปี 2556 – ปัจจุบัน

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง

ปี 2549 – ปัจจุบัน

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม –ไม่มี ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ัดการ
Agriculture Prospect Co.,Ltd.

ช่วงเวลา

ประสบการณ์
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-ไม่มี-

-ไม่มีเทคโนโลยีฯ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย

ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-

ปี 2559 – ปัจจุบัน

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง

ตําแหน่ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตําแหน่ง
• ผู้อํานวยการโรงงาน

12. นายนรเศรษฐ ทาวะไล

วันที่ 1 สิงหาคม 2556

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ตําแหน่ง

53

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
-ไม่มี-

-ไม่มี-

และการเงิน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์

ผู้อํานวยการโรงงาน

บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-

ปี 2560 – ปัจจุบัน

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-

ปี 2556 – ปัจจุบัน

บริษัท

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ช่วงเวลา

11. นางสาวนงนุช คําไชยเทพ

ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผู้บริหาร

ในบริษัท

ประสบการณ์

ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

41
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

สัดส่วน
การถือหุ้น

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 มีนาคม 2559

• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

10. นายเสน่ห์ เจริญสุข
ตําแหน่ง

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี)

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ :

1. คณะกรรมการบริษัท ลําดับที่ 1-8 ผู้บริหาร ลําดับที่ 9-12 และเลขานุการบริษัท ลําดับที่ 8
2. กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน ลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 5 หรือ 8 หรือ 6 หรือ 7
3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 12 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 12 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยสุจริต6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 12 ท่าน -ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2560

คณะกรรมการ
Board of Directors

ประธานกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
Mr. Wutichai Leenabanchong Chairman of the Board
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Director
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Remuneration Committee
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
กรรมการบริษัท
4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
Director
Associate Professor
กรรมการอิสระ
Dr. Pison Udomworarat
Independent Director
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Remuneration Committee
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5. นายสุทิน เผด็จภัย
Mr. Suthin Phadetpai

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
Mr. Monthon Chatuwallopkul

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
Mr. Teerachai Leenabanchong

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director

8. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
Mr. Pipit Jaovisidha

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
1.

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัทภาษาไทย

: บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

: Rayong Wire Industries Public Company Limited

เลขที่ทะเบียนบริษัท

: 0107552000111

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหน่าย
(1) ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
(Gas Metal Arc Welding Wire หรือGMAW)
(4) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
(5) ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel wire หรือ “OLC”)
(6) ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ที่ตงั้ สํานักงาน

:

สํานักงานใหญ่และโรงงานผลิต
เลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-ห้า ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-684-522-7

โทรสาร : 038-684-490

สํานักงานสาขา
เลขที่ 900/14 ชั้น 18 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-682-6328
เว็บไซต์

:

จํานวนหุ้นที่จําหน่าย :

โทรสาร : 02-682-6361-2

www.rwi.co.th
ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 303,017,219.50 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 606,034,439 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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2.

การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
-ไม่ม-ี

3.

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9001

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

:

- นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
- นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตที้ าวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2344-1000

4.

ข้อมูลสําคัญอื่น
-ไม่ม-ี
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โทรสาร : 0-2286-8200

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมี ภูมิ คุ้ ม กั น ที่ ดี โดยอาศัย ความรู้ ความรอบคอบ และความระมั ด ระวั ง มาใช้ ใ นการวางแผนและการดํ า เนิ น งาน
ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญา
ในการดําเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่าง
สมดุล และยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจํา
ทุกปี ซึ่งบริษัทเห็นว่าหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน กําหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้
การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทได้มี
ส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะดําเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้
หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ” และ “การให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้างและเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทจะไม่เรียกร้อง หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ
รวมถึงดําเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการการกระทําที่เข้าข่าย หรือสุ่มเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว และกําหนด
มาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง สามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควร
สงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานใน
บริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดําเนินการกับทุกข้อ
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ร้ อ งเรี ย นอย่ างเสมอภาค โปร่ ง ใส และเป็ นธรรม โดยมี ม าตรการคุ้ ม ครองผู้ ร้ องเรี ย นที่ เป็น ระบบและยุติ ธ รรม ข้ อมูลของ
ผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1. กรรมการผู้จัดการ ที่ suthin@rwi.co.th
1.2. เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th
2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง
2.1. คุณสุทิน เผด็จภัย “กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ” หรือ
2.2. คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ“เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เพื่อ ให้สอดคล้ อง “หลัก การกํา กับ ดูแ ลกิ จการที่ ดีสําหรั บบริษั ทจดทะเบี ยน ปี 2555” ของตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนั กถึ ง ความสํ า คั ญ ในการมี ส่ว นร่ วมพั ฒ นาการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จการให้ สอดคล้ อ งกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และกําหนดให้มีแนวปฏิบัติโดยได้จัดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้
สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับอย่างเต็มที่ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ไม่กระทํา
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น ได้กําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560

1. สิทธิขั้นพื้นฐาน
•

สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

•

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สําคัญ

•

สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน

•

สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

•

สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

•

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

•

สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกําไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

•

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตาม
กฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจําเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้
รับทราบ บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย www.set.or.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th

2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตาม
กฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจําเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทก็จะ
เปิดเผยข้อมูลนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th และผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท www.rwi.co.th
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
• บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจําปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จํานวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
• ข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สําคัญ
• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดําเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
• บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : pipit@rwi.co.th
หรือโทรศัพท์สายตรง (02) 682-6328 ต่อ 450

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)

57

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่คํานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการ
เข้าร่วมประชุมตามแนวทางของกฎหมาย ควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
ในการประชุมทุกปี บริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
• แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2 เดือน ก่อนวัน
ประชุม คือ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
• เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.rwi.co.th) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูล
เดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้า ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น 22 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็น
เวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 23 วัน คือในวันที่ 3-5 เมษายน 2560
• แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะหรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
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มอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้า
ได้ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นโดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้
บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน อีกทั้งจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อใช้ใน
การลงคะแนนเสียง
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
• คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ
การเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จํานวน 2 คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และนางสาวสโรชา ทองสกุล
แห่งสํานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์
จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จํากัด เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย
• ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผู้ดําเนินการประชุมทําหน้าที่แจ้งจํานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้น
ใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
• ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนําเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละ
วาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระ
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ระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในปี 2560 ได้มีผู้ถือหุ้น 1 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
ดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร
• การลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และ
สําหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้นําระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือ
หุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

วาระที่

ราย

หุ้น

%

ราย

หุ้น

%

ราย

หุ้น

%

ราย

หุ้น

%

1, 3
และ 4

38

458,026,694

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

38

458,126,594

100

1

100

0

-

-

-

-

-

-

6-7

39

458,126,694

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สําหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สําคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่
1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้น
ของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์
เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรโดยพิจารณา
กําหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิ จ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจําทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลใน
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รายงานประจําปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร” และแบบ 56-1ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา
และความสัมพันธ์กับบริษัท จํานวนปีที่ทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ทั้งของบริษัท
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สําหรับการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใดกรรมการท่านนั้นจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
• เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทําการถัดไป
• เลขานุการบริษัทบันทึกข้อมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อ
กรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คําชี้แจงที่เป็นสาระสําคัญ คําถามหรือคําตอบหรือข้อคิดเห็น
โดยสรุปรายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม
และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการ
ประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดําเนินการนําส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม
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• หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปัน
ผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
• บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท และบริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น ณ วันกําหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560
• คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 0.0002 ซึ่งไม่เกิน
กว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วของบริษัท
• สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 25.76 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดซึ่งเกินกว่าร้อยละ
25 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วของบริษัท
• บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 0.49 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดูแลและให้ความสําคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี (AGM) ที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมทั้งเป็นผู้ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริษัทประจําปี 2560 โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการการประเมิน AGM และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”
บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นรายย่อย นัก
ลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสําคัญและได้กําหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียม
กัน โดยการกําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ดังนี้
การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทําหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษ
(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
(หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)
(3) ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 โดยมอบ
ให้บ ริ ษั ท ศู นย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ า กั ด ซึ่ ง เป็ น นายทะเบี ย นหุ้ น ของบริ ษัท ดํ า เนิ น การจั ด ส่ง หนั งสื อเชิ ญ
ประชุม ให้แก่ ผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า 22 วั น ก่อนวั นประชุม และเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th ภายใต้หั วข้ อ

62

รายงานประจำ�ปี 2560

“นักลงทุนสัมพันธ์ Æ ข้อมูลผู้ถือหุ้น Æ การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
(4) บริ ษั ท ได้ อํา นวยความสะดวกแก่ ผู้ถือ หุ้ น ที่ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม ด้ วยตนเอง ซึ่ งสามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ
ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
Download ได้
บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ อ อกเสี ย งแทน โดยมี จํ า นวนหุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด
458,126,694 หุ้น คิดเป็น 76.33 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 600,202,100 หุ้น ดังนี้
ผู้รับมอบฉันทะ

จํานวน (ราย)

จํานวนหุ้น

สัดส่วนร้อยละ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

15

11,602,335

1.93

บุคคลอื่น

5

114,800

0.02

(5) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออก
เสียงเท่านั้น แล้วจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้น
หากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วชูบัตรลงคะแนนที่
ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนหุ้นที่ถือ หรือได้รับมอบฉันทะ
และแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ
ทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจํานวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน
(7) บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะที่
ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ
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(8) บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม
และภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
• บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและ
กําหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ
รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นําข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ
ผู้อื่น และห้ามกระทําการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังได้กําหนดโทษสําหรับกรณี
ที่มีการฝ่าฝืนในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือน
ด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
• นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กําหนด
• ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
• บริษัทได้กําหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทํา
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
• ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ ยังกําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ภายใน 3 วันทํ าการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งสํ าเนาให้
เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหารเมื่อแรก
เข้ารับตําแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
• เลขานุการบริษัทได้จัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่าน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
• ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นใน
ช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายหุ้น
• บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทําการซื้อขายหุ้นของ
บริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทําการซื้อขาย
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้
เปิ ด เผยโครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี อ ย่ า งละเอี ย ด รวมถึ ง การเปิ ด เผยการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
• การทํารายการระหว่างกัน บริษัทได้ดําเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และได้กระทําอย่างยุติธรรม โดยกําหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็น
ธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไว้ใน
จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
• บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกันและในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ดําเนินการตามขั้นตอนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศและข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทํา
รายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง
• บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้
กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง
ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ในวาระดั ง กล่ า วกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ท่ า นใดบ้ า ง เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม ได้ เ ปิ ด เผยชื่ อ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กําหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีก
ทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์โดยในการทํารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสีย
บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่การทําธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และ
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ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และ
กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
ช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการ
กระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่อง พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1 กรรมการผู้จัดการ ที่ suthin@rwi.co.th
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th
2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง
2.1
2.2

คุณสุทิน เผด็จภัย “กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ” หรือ
คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ“เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทกําหนดให้ต้องรายงานข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหาร
ทุกเดือน และทําการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
1.

ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือ
ความเสียหาย

2.

บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกําหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครอง
จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยน
ตําแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง
และกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน มีโอกาพบปะสื่อสารและรับฟัง
รายงาน ความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อซักถาม
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ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ บริษัทจะรับฟังและดําเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดําเนินการโดยใช้กลไกที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูก
รักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้คํานึงถึงความสําคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ทํา ให้ใ นปี ที่ผ่า นมาไม่ปรากฏกรณีที่ บ ริ ษัท ฝ่ า ฝืนกฎหมายด้า นแรงงาน การเลิ กจ้ าง ผู้ บ ริ โภค การแข่ ง ขั นทางการค้ า และ
สิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
จริยธรรมธุรกิจในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทําเป็นคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน”
และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกําหนดไว้
ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กําหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
โดยบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการ
เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีระบบที่
เชื่อถือได้
ในปี 2560 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 เนื่องจากบริษัทต้องสํารองตามกฎหมาย และสํารอง
เงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ในอนาคต
นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดําเนินงานของกิจการเป็นประจําทุกไตรมาส และเปิดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระสําคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค
พนักงาน : พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสําเร็จ
ต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยดูแลพนักงาน
อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทํางานบริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความ
เชื่อมั่นและไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์และสิทธิส่วนบุคคล
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ทั้งยั งตระหนักถึงความสํา คัญในการส่ งเสริม พัฒนาศักยภาพพนัก งานทุก คนให้มี ความรู้ ความสามารถ ให้พ ร้อม
ปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
สวัสดิการพนักงาน : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อ
ส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างและสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุน
ในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานของบริษัท ดังนี้
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-

จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน

-

จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง

-

จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ

-

จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน

-

จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน

-

จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ํามัน

-

จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน

-

จัดให้มีเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม

-

จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด

-

จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

-

จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ
5 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน

-

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน

-

จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้
ความสามารถและทักษะในการทํางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

-

จัดให้มีเงินบําเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

-

จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์

-

จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
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-

จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา

-

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน : บริษัทให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การทํางาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ
ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่
พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการ
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และ
คุณภาพชีวิต
ช่องทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน : บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และ
แจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ หรือผ่านระบบเว็บไซต์ของบริษัท
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ในปีที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดําเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันและดําเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
สิทธิมนุษยชน : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงาน
ทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ
สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
• ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนําไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง กรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรม
• จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคําร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม
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ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม
• จัดให้มีการให้คําแนะนํา รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นําความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ
• คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ อเพิ่มคุ ณค่ าให้แก่ สินค้ าและบริการอย่างต่อเนื่ องตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
“มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
• จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดําเนินการ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสําคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นํามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อดําเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่
กรรมการผู้จัดการให้ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าวโดยกําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง
เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและ
ลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคําสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทําลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้าย
คู่แข่งทางการค้า
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
คู่ค้า : บริษัทให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อ
กฎหมาย
• ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
• มุ่งสร้างความสัม พันธ์ ความร่วมมื อที่ดี และการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ร่ วมกั บคู่ ค้า เพื่อเสริมสร้างศั กยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
• กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสําคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
• มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
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ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
เจ้าหนี้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชําระให้เจ้าหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม
Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าบริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหนี้ ปัจจุบันบริษัทมีเพียงเจ้าหนี้ทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการผิดนัดชําระหนี้ใดๆ
แรงงาน : บริษัทดูแลให้การดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
สิทธิทางการเมือง : บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อํานาจหน้าที่ชี้ชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ภาครัฐ : บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กํากับดูแลอย่าง
เคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกําหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สังคม และชุมชน : บริษัทได้จัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนและสร้างความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมและชุมชน ถึงการดําเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดําเนินธุรกิจโดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กําหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
• ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้ง
จากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน
• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• เพื่ อให้ส อดคล้องกับ นโยบายด้ านการจัด การสิ่ง แวดล้ อม บริษัท ได้ ปฏิ บั ติ ต ามข้อ กํ า หนดด้ านบริ ห ารจัด การ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004
การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก
ที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทกําหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานใน
ทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ํามัน และน้ําประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทํางานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
และรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใช้กระดาษ เป็นต้น
นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้น บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของ
ตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วม
คิดร่วมทํากับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ : บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสําเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยพนักงานทุกคนที่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
จะต้องได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
• ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานกระทําการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
หรืออาจทําให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
• ห้ า มกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานให้ ห รื อ เสนอที่ จ ะให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทําหรือละเว้นการกระทําใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตําแหน่ง
หน้าที่ของตน
• จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
• จัด ให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ พนั ก งานและผู้ที่ มีส่วนเกี่ย วข้องสามารถที่จะแจ้ งเบาะแสอันควรสงสั ย
โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทให้
บริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้ผ่านการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร
หรือแจ้งเบาะแส คณะกรรมการบริษัทได้ม อบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทําที่อาจทําให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริต
คอรัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่กําหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1
1.2

กรรมการผู้จัดการ ที่ suthin@rwi.co.th
เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th

2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง
2.1
2.2

คุณสุทิน เผด็จภัย “กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ” หรือ
คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ “เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใด
ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือแนวทางที่บริษัทกําหนดไว้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น และการรักษาความลับ
1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
กระบวนการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน
1. Website ของบริษัท
2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

แหล่งที่มาของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ร้องเรียนผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
และ/หรือ เลขานุการบริษัทผ่านทางอีเมล์ หรือจดหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ
เลขานุการบริษัท ตรวจสอบ และนําขอร้องเรียนหารือร่วมกัน
เพื่อดําเนินการต่อไป ภายใน 5 วันทําการ

แจ้งคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป

รายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
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ในกรณีที่มีประเด็นเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะดําเนินการแจ้งขอร้องเรียนทางอีเมล์ต่อคณะกรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อปรึกษาหารือใน
เบื้องต้นอย่างเร่งด่วน ในการดําเนินการจัดการหาข้อสรุปกับประเด็นที่พบ
หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทําการคอร์รัปชั่น
หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา พิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูล
หรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
หากผู้ถูกร้องเรีย น ได้กระทําการทุจริต จริง การทุจริต นั้นถือว่า เป็นการกระทํา ผิด นโยบายต่อต้ านการทุ จริตและ
คอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณา โทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ และหากการกระทําทุจริตนั้นผิดกฎหมาย
ผู้กระทําความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คําตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด :
(1) บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท
(2) พนักงานสามารถให้/รับของขวัญแก่/จากบุคคลใดๆได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
(2.1) ไม่เป็นการกระทําโดยตั้งใจเพื่อครอบงํา ชักนํา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ใดๆผ่านการกระทําที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
(2.2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
(2.3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
(2.4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปี
ใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
(2.5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด
(3) การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทําได้
แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกําหนดค่าใช้จ่ายในการ
ทํางาน
(4) พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญ
ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญตามที่บริษัท
กําหนด และนําส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาค
เพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
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นโยบายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมนุม : บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรมทุกปีตามวาระและโอกาส ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้
เข้าร่วมทํากิจการดังนี้
• ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และชุมชนมาบตาพุด
วันที่ 13 มกราคม 2560
• เข้าร่วมพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
• ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 48 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
• ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
• ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
• กิจกรรม “ระยองไวร์ จิตอาสา พัฒนาวัด” ณ วัดเนินกระปรอก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
• กิจกรรมอาสาปันความดีทําดีเพื่อพ่อ ชมรมรักษ์ป่ารักษ์วังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
• ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ชุมชนคลองน้ําหู เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
• ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
• กิจกรรม CSR “อนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
• ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 49 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
• กิจกรรม “เติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิ้ม ”ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก”
เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
• ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ณ โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
• ร่วมกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะสะเก็ดกับชุนชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ณ เกาะสเก็ด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560
• สนับสนุนสลากกาชาดของสภาสังคมสงเคราะห์
• สนับสนุนทอดกฐินสามัคคี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” กับสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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รายงานประจำ�ปี 2560

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และ
เป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือ
ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจได้ทราบข่าวสารที่สําคัญของ
บริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิด
ความมั่นใจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทําและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการกํากับดูแลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5
หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th
2. เปิดเผยข้อมูลสําคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ
ของบริษัท ทั้ง ข้อ มูลทางการเงินและข้อ มูลที่มิ ใช่ ข้อมูลทางการเงิ นตามข้อกํา หนดตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
• ข้อมูลที่เปิด เผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท
บริษัทได้จัดทําและเปิดเผยชัด เจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th
ในปี ที่ ผ่า นมา บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ รั บ การดํ า เนิ น การจาก สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลั กทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
• ด้านงบการเงินประจําปีและงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดทํารายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดําเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งได้จัดทํางบการเงิน
และผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ได้เปิดเผย
ต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กําหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
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ทั้ง นี้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษัท เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความชํ า นาญ มี ความเป็ น อิ สระและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มี ความสัม พันธ์ หรื อส่ว นได้ เสียกับบริษัท
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัท อย่ างแท้ จริ ง ทั้ง นี้บ ริษัทได้เ ปิด เผยค่ าสอบบัญ ชี และค่า บริการอื่น ๆ ที่จ่ ายให้ กับ ผู้สอบบัญชีไว้ใ นหั วข้ อ
“ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจําปี
ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทได้นําส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลา
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษั ท ก่ อ นเผยแพร่ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น เปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี และแบบ 56-1 ควบคู่ กั บ รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี
โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติ
สม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปิดเผยการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกั น (รายการระหว่างกั น) และ/หรือ การได้ม าหรือจํ าหน่ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ การทํารายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยการทํารายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทํารายการสรุปไว้ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “รายการ
ระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”
5. การกําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลัก ทรัพย์ การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
มาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ ดังนี้
• รายงานเมื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก
• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• รายงานเป็นประจําทุกสิ้นปี
• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง และได้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่
ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
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• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับ
การเลือกตั้ง/แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจําปีนับจาก
วันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดําเนินการจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กําหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท
เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม
7. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหน่วยงานทั้งบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจําทุกสัปดาห์และทุกเดือนเพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในปี 2560 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจําทุกปี โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุก และปรัชญาการ
ทํางาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
8. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้กําหนดบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่อนักลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง โดยสามารถ
ติดต่อได้โดยตรง
• คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : (02) 682-6328 ต่อ 450

โทรสาร :(02) 682-6362

E-mail : pipit@rwi.co.th
• คุณวลิรัตน์ เมฆสัยโย
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (02) 682-6328 ต่อ 491
E-mail : walirat@rwi.co.th

โทรสาร : (02) 682-6362

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน
หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกําหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจําปีปัจจุบัน ก่อนวันวันประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th
2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจําปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ
หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารและแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการ
บริษัท”
3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของ
บริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ยง”
5. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่
จํานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน วัน
เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และข้อมูลการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่านในรายงานประจําปี หัวข้อ “โครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจํานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ “ข้อมูล
ส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจํานวนครั้งการ
เข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวน
ค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของ
ผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในรายงานประจํ า ปี หั ว ข้ อ “โครงสร้ า งการถื อหุ้ น และการจั ด การ ข้อ 2 โครงการจั ด การ ข้ อย่ อ ยเรื่ อ ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในรายงานประจําปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ข้อ 1. โครงสร้างการถือหุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
8. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งเปิด เผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่า ยให้กับผู้สอบบัญชีห รือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ
“ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
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9. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ 56-1
ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และสามารถดาวน์โหลดได้
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
พร้อมรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําปีหัวข้อ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5”
11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส
สามารถดาวน์โหลดได้

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ

12. เปิดเผยรายงานประจําปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดเผยข้อบังคับบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทํางานของ
ฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กํากับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัท มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท
- มีการกระทําที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
ก.ล.ต.
- มีการกระทําผิดด้านการทุจริตหรือกระทําผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
- มี ก รณี เ กี่ ย วกั บ ชื่ อ เสี ย งในทางลบของบริ ษั ท เนื่ อ งจากความล้ ม เหลวในการทํ า หน้ า ที่ ส อดส่ อ งดู แ ลของ
คณะกรรมการ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รวมถึงประธานบริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
จํานวน 4 ชุด และมอบหมายอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
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ข้อบังคับของบริษัท กําหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้ องมีถิ่ นที่อยู่ในราชอาณาจั กร ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัท มีจํานวน 9 คน
ประกอบด้วย
ชาย
5

จํานวน (คน)
หญิง
1

รวม
6

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

0.00

กรรมการอิสระ
รวม

3
8

1

3
9

33.33
100.00

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วน
ร้อยละ
66.67

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็น
สัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
1.1

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทและปฏิบัติ
ข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งได้กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
1.2

การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

1.3

การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ได้มีการ
แก้ไ ขหลั กเกณฑ์กรรมการอิ สระ ดัง นั้นคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็ นไปตามประกาศดัง กล่ าว ในการนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบให้ กํ า หนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ซึ่ ง มี ค วามเข้ ม งวดกว่ า ข้ อ กํ า หนดขั้ น ต่ํ า ของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกําหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)
โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ป รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท
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9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ พิ จ ารณาสรรหาคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอย่ า งเป็ น ทางการ การสรรหาจึ ง เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.4

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และเมื่อครบวาระแล้ว
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยวัน
เดือนปีที่กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระได้เข้าดํารงตําแหน่งไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ กํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ เพราะเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู้
ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
• คณะกรรมการบริษัท ได้มี ข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้ งกรรมการอิ สระที่ออกตามวาระโดยมี
จํานวนปีการดํารงตําแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําปี
ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
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ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง

จํานวนปีดํารงตําแหน่ง

1. นายวรวิทย์

ศริวัฒน์วิมล

24 เมษายน 2552

8 ปี

2. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

26 กุมภาพันธ์ 2556

4 ปี

3. รศ.ดร.พิสณฑ์

อุดมวรรัตน์

13 สิงหาคม 2558

2 ปี

รายงานประจำ�ปี 2560

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นําและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุก
คนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น อิสระพร้อมทั้งให้
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ
และเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สําคัญต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการบริหาร มีจํานวน 7 คน โดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นําในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย
และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
1.5

เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมี
บทบาทสําคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ เป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่นที่ 53/2013
2.

คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 3 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการชุดย่อย

จํานวน
(ราย)

กรรมการ
กรรมการที่
อิสระ ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร

7

-

-

4

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3

3

-

-

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4

3

-

1

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการชุ ดย่อยทุกท่ านล้วนเป็นผู้มี คุณวุ ฒิ เข้ าใจในบทบาทหน้า ที่การดํารงตํา แหน่ง กรรมการบริษั ทและ
กรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบและมีความเป็น
อิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริ ษั ท ได้ จั ด ทํ า กฎบั ต รอํ า นาจหน้ า ที่ ชุ ด ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ล่ า สุ ด ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน และอํานาจหน้า ที่ของกรรมการผู้จัดการ โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย)
และได้จัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ห ลายด้าน
มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารภายใต้
ระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดไว้ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง คราวละ 1 ปี ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทุกปีภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน
และบริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการ
สื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี

● คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และ
กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จํานวน 1 คน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผู้บริหารระดับสูง
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปีภายหลังการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท
ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
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3.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายการ
บริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
ประจํ าปี เพื่ อ ให้ ผู้บ ริห ารและพนั กงานมีจุ ดมุ่ง หมายไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ทั้งนี้ รวมถึ งการกํ ากับดู แลและติด ตามผลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทเปิดเผยอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8.
คณะกรรมการ)
ในปี 2560 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทําใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ
3.1

ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
• ภาวะผู้นํา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้กําหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ กลยุ ท ธ์ และเป้ า หมาย ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ตลอดจนแผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณประจํ า ปี เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทําหน้าที่ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กําหนด
และแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการจะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะการดําเนินการ หากผลการดําเนินการต่ํากว่า
เป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ ยังกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตลอดจนระบบ
การควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่
โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกําหนดให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
• วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่
จะพิจารณาทบทวนเป็นประจําปีทุกปี ในปี 2560 บริษัทได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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3.2

ด้านการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทํา
หน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสํานึกที่ดีเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยส่วนรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นําขึ้นเผยแพร่ใน Website ของบริษัท
3.3

ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง และเปิ ด เผยมติ ที่ ป ระชุ ม ในการทํ า รายการดั ง กล่ า วตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและเปิดเผย
ข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส
3.4

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและ
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
3.5

ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
• การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจําปีละ 1 ครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาและปรับปรุง framework ใหม่ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และแบบ 56-1
“ข้อ 11. การควบคุมภายใน”
•

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ถือหุ้ นทราบ และจัด ให้มีห น่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแยกเป็ นหน่วยงานหนึ่ง ของบริษัทมี สายการบั งคับบั ญชาตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพนักงานของ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทําหน้าที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรและสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทําหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็น
ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่า
จําเป็นสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม จํานวน 6 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบ
ควบคุ ม ภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี หั ว ข้ อ “รายงานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบ”
4.

การประชุมคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้งโดยได้จัดทํากําหนดการประชุม
กรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจนซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกําหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี
พร้อมทั้งมีการนําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่าง
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เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน
การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการ
ประชุม ต้องงดออกเสียงหรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
และเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับ
เรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญ
ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทํารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงนาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สํานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความ
จําเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
จากการที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งของการประชุมมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการทําหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการ
บริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กําหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
เป็นประจําทุกไตรมาส ในปี 2560 ได้ดําเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 6 ครั้ง
5.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
ทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

90

รายงานประจำ�ปี 2560

6.

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการ นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน
1.95 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามอัตราเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนทําหน้าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง
กําหนดจากผลการดําเนินงาน
7.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารได้ ต ระหนั ก ถึ ง บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บริ ษั ท ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ ใ ห้
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ ตัวอย่าง
หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ
-

Director Accreditation Program (DAP)

-

Director Certification Program (DCP)

-

Finance for Non-Finance Director

-

Roles of Compensation Committee Program (RCC)

• กรรมการเข้าใหม่
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ
หลักของบริษัท ผลการดําเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทจึงได้จัดทําคู่มือสําหรับกรรมการ ดังนี้
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คู่มือกรรมการ
1.

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

2.

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3.

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน

4.

หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท

5.

ข้อบังคับบริษัท

6.

คู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

7.

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลอื่น ๆ
-

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท

-

รายงานประจําปี พร้อมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

• กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
บริษัทให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้ว คิดเป็นร้อยละ
100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม/สัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และผู้อบรม
• ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ
8.

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน
เพื่อทดแทนตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ ดังนี้
1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลําดับขั้นตอนต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ
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3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทํางานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กําหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตําแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ต่อองค์กรและมอง
ภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลําดับต่อไป
บริษัทได้มีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นการประชุมผลการดําเนินงานของบริษัท
รวมถึงการประชุมใหญ่ประจําปีเพื่อร่วมกําหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสํานึก
ในการทํางานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหาร
ในลําดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สําคัญที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
กลไก เงื่อนไขทางการตลาดและการค้า และเรื่องที่จะมีความสําคัญมากขึ้นต่อการดําเนินธุรกิจต่อไป คือ ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียที่ต้องการเห็นบริษัทแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้จํากัด
ขอบเขตเฉพาะส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจ แต่ควรให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (CSR after Process) ดังนี้
1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน
ให้ความสําคัญในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานและองค์กร ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและชีวอนามัยของพนักงาน
ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องระบบนิเวศน์ โดยการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย กระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย
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3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ ด้วยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการทันตามกําหนดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
5. บริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ และปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตลอดจนมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสร้างแนวร่วมในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
6. บริษัทสร้างงานให้คนท้องถิ่นได้มีรายได้และปลูกจิตสํานึกรักบ้านเกิด
การดําเนินงานและจัดทํารายงาน
แนวทางการดําเนินงานด้าน CSR ของบริษัท
1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
บริษัท มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเป็น
ธรรมทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยเสมอภาค รวมถึงการกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย
ด้านพนักงาน บริษัท ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงมีการอบรมให้มีการทํางาน
ตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พนักงานได้รับความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิตการทํางานและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและได้รับการปฏิบัติ
โดยเท่าเทียมกัน และมีช่องทางให้พนักงานร้องเรียนได้อย่างมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการร้องเรียนอย่าง
ชัดเจน
ด้านคู่ค้า บริษัทได้กําหนดนโยบายขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คู่ค้าทุกรายอยู่บนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและเป็นธรรม และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกําหนดของสัญญาหรือข้อตกลงโดยเคร่งครัด
ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR
Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

in

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษัทให้ ความสํ า คั ญกั บการให้ ค วามร่ วมมื อในการป้ องกั นและต่ อต้ านการทุจริ ต คอร์รั ปชั่ น โดยวิธีร่ วมกัน สร้ าง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงการ
จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และโครงการอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในสังคม
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้มีความสําคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการปฏิบัติด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่บริษัทกําหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. ผู้ที่กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่กําหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย
4. กระบวนการหาข้ อ เท็ จ จริ ง บริ ษั ท กํ า หนดช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ และรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
ในรายงานประจําปี (56-2) หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” และในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกําหนดกระบวนการ
หาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย
4.1

ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือ มีความเพียง
พอที่จะนําสืบได้

4.2

สาระสําคัญ เบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสําคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาตรวจสอบและนําข้อร้องเรียนหารือ
ร่ ว มกั น เพื่ อ ขยายผลหาข้ อ เท็ จ จริ ง และแจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ รั บ ทราบ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ

4.3

ผู้ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ผู้ ร้ อ งเรี ย น จะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองสิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น พนั ก งานหรื อ
บุคคลภายนอก

4.4

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจะทําให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า
หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่ม เติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. กระบวนการให้ความเป็นธรรม บริษัทจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่อง
ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และการรายงานต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จําเป็นโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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6. การดําเนินการใดๆ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทอาจกําหนดขึ้นต่อไป
7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงาน
ในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดําเนินการกับทุกข้อ
ร้ องเรี ย นอย่า งเสมอภาค โปร่ ง ใส และเป็ นธรรม โดยมี ม าตรการคุ้ ม ครองผู้ ร้ องเรี ย นที่ เป็ น ระบบและยุติ ธ รรม ข้ อมูล ของ
ผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1
1.2
2.

กรรมการผู้จัดการ ที่ suthin@rwi.co.th
เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th
ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง

2.1
2.2

คุณสุทิน เผด็จภัย “กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ” หรือ
คุณพิพิธ เชาว์วิศิษฐ “เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติ
และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคน
ได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคมหรือ
สัญชาติ การเมือง ความคิดเห็น ทรัพย์สิน ความยากจน ความพิการ ชาติกําเนิด บุคคลไร้ถิ่น รสนิยมทางเพศ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค
เป็นต้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
-

ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่เข้าร่วมงาน โดยผ่านการปฐมนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของบริษัท

-

หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนําไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

-

ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรม
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พนั ก งานของบริ ษั ท ทุ ก คนเป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค่ า และเป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ที่ สุด ในการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ สู่ ค วามสํ า เร็ จ ต่ อ
เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยดูแลพนักงานอย่าง
เสมอภาคกั น ปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งบรรยากาศการทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งสรรค์ สิ่ง ใหม่ ๆ
ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทํางาน ส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อ
กันอย่างสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุก
คนให้มีความรู้ ความสามารถ ให้พร้อมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ
และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการ
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทดําเนินการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎบัตร
สากลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน และคํานึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและ
บริษัท และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโดยรวม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ
ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่กําหนดไว้หรือผ่านระบบ
เว็บไซต์ของบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
ในปีที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดําเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันและดําเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิตและให้ความสําคัญ
กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
สําหรับสวัสดิการพนักงานที่บริษัทให้แก่พนักงานมีดังนี้
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-

จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน

-

จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง

-

จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ

-

จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน

-

จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
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-

จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ํามัน

-

จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน

-

จัดให้มีเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม

-

จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด

-

จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

-

จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ
5 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน

-

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน

-

จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้
ความสามารถและทักษะในการทํางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

-

จัดให้มีเงินบําเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

-

จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน

-

จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีนโยบายการใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัม พันธ์ การแสดงสินค้ า
ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง พร้อมมีคู่มือการใช้สินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย
และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม
-

จัดให้มีการให้คําแนะนํา รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นําความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ

-

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท

-

จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดําเนินการ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึ งความสําคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับ ผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และการดํา เนิ นธุร กิจโดยคํานึ งถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กําหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท ดังนี้
-

ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้ง
จากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน

-

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ป ฏิบัติตามข้อกําหนดด้านบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเสมอมา จึงมุ่งพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
จัดให้มีการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทัง้ นี้ บริษัทได้ดําเนินการเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพโรงงาน
อุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมี
ส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยจะต้องจัดให้มี
กิจกรรมทุกปีตามวาระและโอกาส ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมทํากิจการดังนี้
• ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และชุมชนมาบตาพุด
วันที่ 13 มกราคม 2560
• เข้าร่วมพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
• ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 48 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
• ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
• ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
• กิจกรรม “ระยองไวร์ จิตอาสา พัฒนาวัด” ณ วัดเนินกระปรอก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
• กิจกรรมอาสาปันความดีทําดีเพื่อพ่อ ชมรมรักษ์ป่ารักษ์วังจันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
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• ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ชุมชนคลองน้ําหู เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
• ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
• กิจกรรม CSR “อนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
• ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 49 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
• กิจกรรม “เติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิ้ม” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก”
เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
• ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ณ โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
• ร่วมกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะสะเก็ดกับชุนชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ณ เกาะสเก็ด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560
• สนับสนุนสลากกาชาดของสภาสังคมสงเคราะห์
• สนับสนุนทอดกฐินสามัคคี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” กับสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และข้อกําหนด
ของหน่ วยงานภาครั ฐที่ เ กี่ ยวข้อ งอื่ นๆ ซึ่ ง บริ ษัท ได้ ผ่า นการตรวจสอบและได้ รับ การต่ อ ใบอนุ ญ าตต่า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นประจําทุกๆ ปี อย่างสม่ําเสมอ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สืบเนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนให้ความสําคัญและร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยร่วมกันสร้าง
มาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต โดยมี IOD เป็นเลขานุการของโครงการ
ในการนี้บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทจึงได้เข้าร่วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต” โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส
สะอาด และจะต้องกรอกแบบประเมินตนเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยแนวร่วมนี้มุ่งที่จะสนับสนุนและมีส่วนใน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2560 และแนวโน้ม ปี 2561
การผลิตเหล็ก ปี 2560 มีดัชนีผลผลิต 123.84 ลดลงร้อยละ 4.16 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเหล็กทรงยาวมีดัชนี
ผลผลิตลดลงร้อยละ 8.55 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลงคือเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ลดลงร้อยละ 17.10 และ 10.31
ตามลําดับ เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ชะลอตัว สําหรับเหล็กทรงแบนมีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 1.23 ผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ผลิตลดลงคือ เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ลดลงร้อย 23.36 เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คือ อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง
ที่มีการผลิตลดลง ขณะที่เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.50 โดยเห็นเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชนิดกัลวาไนซ์เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ แนวโน้มประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(PMI) ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว
ในช่วง ร้อยละ 1.5-2.5 โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงแรงขับเคลื่อนในการลงทุนภาครัฐ อาทิ การลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่ทั้งระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าความเร็วสูง
รถไฟฟ้ารางคู่ ประกอบกับการดําเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) สําหรับการก่อสร้างภาคเอกชน
มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จะมีปริมาณการใช้เหล็ก 17.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของลูกค้าในกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(Steel Wires for Prestressed ConcreteWire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires
Strand for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”) โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
หากพิ จ ารณาถึง ภาพรวมของผลการดํา เนิ น งานช่ว งปี 2560 พบว่า บริษัทมีรายได้จ ากการขายผลิ ตภัณ ฑ์เท่า กั บ
925.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 326.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้ 598.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
54.59 และมีผลกําไรสําหรับงวดจํานวน 80.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 453.52 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2559 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ 14.61 ล้านบาท
ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,355.37 ล้านบาท หนี้สินรวม 326.27 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือ
หุ้น 1,029.11 ล้านบาท
ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 3.01เท่า และ
2.31เท่า ตามลําดับ ทางด้านโครงสร้างเงินทุนนั้น บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.05 เท่าในปี 2559
เป็น 0.32 เท่า ในปี 2560
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รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวม 944.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 336.09 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวม 608.80 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.21 ซึ่งจะเห็นว่ารายได้ปี 2560 นั้น ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งที่ภายในปี 2560 สภาวการณ์ของตลาด
ลวดเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงชะลอตัวแต่บริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณขายและรายได้จากการขายได้สูง เนื่องจากมี
การควบคุมและบริหารจัดการ วางกลยุทธ์ด้านต้นทุนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ส่งผลให้สามารถกําหนดราคาขายและปริมาณขายได้ในทิศทางที่ต้องการ
รายได้ จากการขาย (ล้ านบาท)
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รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต รายได้จากดอกเบี้ยรับ รายได้จาก
การให้ใช้วงเงิน และกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว จํานวนรวมรายได้อื่น ปี 2560 ทั้งสิ้น 19.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 9.26 ล้านบาทจากปี 2559 ซึ่งมีรายได้อื่นจํานวนรวม 10.10 ล้านบาท เนื่องจากราคาเศษลวดได้ปรับตัวสูงขึ้น
รายได้แยกตามผลิตภัณฑ์
รายได้จากการจําหน่ายลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง ปี 2560 เท่ากับ 544.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.78
ของรายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 135.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.24 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ
408.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.20 ของรายได้จากการขายสินค้า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารจัดการ ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต ราคาขาย ปริมาณขาย รวมถึงการส่งเสริมการขายอีกหลายช่องทาง แม้ในปี 2560
สภาวการณ์ของตลาดลวดเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงชะลอตัวก็ตาม แต่บริษัทฯยังคงสามารถทํารายได้สูงได้อย่าง
ต่อเนื่อง
รายได้จากการจําหน่ายลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ปี 2560 เท่ากับ 348.53 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 37.66 ของรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น168.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.75 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ
179.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.05 ของรายได้จากการขายสินค้า สาเหตุของการเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มกําลังการผลิต
ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุ นการผลิตได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้ต้นทุนขายที่ต่ํา สามารถเข้าแข่งขันใน
ตลาดลวดเหล็ ก ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง อี ก ทั้ ง ได้ ว างกลยุ ท ธ์ รุ ก งานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการใช้ สิ น ค้ า ประเภท
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวในปริมาณที่สูง นอกจากนี้ยังได้ขยายฐานลูกค้าสู่ต่างประเทศมากขึ้น กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่ม
CLMV คือ ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN มีพรมแดนติดกับประเทศไทย สะดวกต่อการ
ขนส่งสินค้า และมีแนวโน้มเศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล ซึ่งก็ได้รับการ
ตอบรับจากลูกค้ากลุ่มยุโรปเป็นอย่างดีและมีคําสั่งซื้ออย่างสม่ําเสมอ
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รายได้จากการจําหน่ายลวดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ปี 2560 เท่ากับ 15.15 ล้านบาท หรือร้อยละ
1.64 ของรายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 11.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 343.92 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ
3.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.57 ของรายได้จากการขายสินค้า สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เนื่องจากได้ทําการ
วางแผนเปิดช่องทางการตลาด โดยเน้นคู่ค้ารายใหญ่ที่มีปริมาณการขายที่ชัดเจนแน่นอน ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้อย่างสม่ําเสมอ
รายได้จากการจําหน่ายลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา ปี 2560 เท่ากับ 11.87 ล้านบาท หรือร้อยละ1.28 ของรายได้จาก
การขายสินค้า เพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.81 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 6.79 ล้านบาท หรือร้อยละ
1.13 ของรายได้จากการขายสินค้า สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าใช้ขั้นตอนการผลิตสั้นกว่าสินค้าประเภท
อื่น ทําให้ต้นทุนในการผลิตต่ํา สะดวกต่อการเข้าเจรจาเปิดช่องทางการจําหน่ายแก่ลูกค้ารายใหม่ อีกทั้งใช้ร่วมกับสินค้าประเภท
ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีตอัดแรง เพื่อผลิต เสาเข็ม เสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยมีฐานลูกค้าเดิมและ
อาศัยขายร่วมกับสินค้าหลักของบริษัทฯ
รายได้จากการจําหน่ายลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุมปี 2560 เท่ากับ 2.03
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.22 ของรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 1.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 611.95 เมื่อเทียบกับปี 2559
ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 0.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.05 ของรายได้จากการขายสินค้า สาเหตุการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯได้ทําการ
เจรจากับคู่ค้าทางธุรกิจของสินค้าประเภทนี้ โดยการจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือทั้งหมดแต่ราคาขายยังคงครอบคลุมต้นทุน
ขายได้ กล่าวคือการลดราคาเพื่อให้ได้ปริมาณขายที่สูงขึ้น แต่อยู่ในขอบเขตของจุดคุ้มทุน และระหว่างปี 2560 นั้นบริษัทฯ
ได้ทําการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีอยู่ให้ทันสมัยและต้นทุนต่ําที่สุดเพื่อ
เข้าแข่งขันในตลาดได้ ผลลัพธ์ที่ออกมาทําให้บริษัทฯและผู้บริหารตัดสินใจร่วมกันเห็นควรที่จะเลิกทําการผลิต เนื่องจากต้องใช้
เงินลงทุนในการปรับปรุงสายการผลิตประเภทนี้สูง ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน
รายได้จากการจําหน่ายลวดสปริง จากที่ได้ชี้แจงในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตลวดสปริง
แต่ยัง พบปั ญ หาบางประการ และยั ง ไม่ทัน สมัย เท่า ที่ค วร อีกทั้ง สิ น ค้าประเภทนี้เป็ น สิน ค้า รองรับ อุตสาหกรรมที่น อนและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต้องใช้มาตราฐานและความปลอดภัยสูงกว่าทั่วไปหากทําการจําหน่ายสินค้าประเภทนี้ให้แก่ลูกค้า
อาจเกิดความเสียหายได้ ผู้บริหารจึงเห็นควรทําการศึกษา ทดลองให้เกิดความมั่นใจในการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่
ลูกค้า ดังนั้นในปี 2559 จึงหยุดการจําหน่าย เมื่อบริษัทฯ และวิศวกร ที่ปรึกษาทางเทคนิคทําการศึกษาและปรับปรุงแก้ไข
เครื่องจักร รวมถึงกระบวนการตรวจสอบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในปี 2560 จึงเริ่มผลิตและจําหน่าย ทําให้ ปี 2560 มีรายได้จาก
การขายลวดสปริง 3.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.42 ของรายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 3.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งไม่มีรายได้จากสินค้าประเภทนี้ ดังที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการจําหน่ายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต รายได้จากดอกเบี้ยรับ รายได้จาก
การให้ใช้วงเงิน และกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว จํานวนรวมรายได้อื่น ปี 2560 ทั้งสิ้น 19.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.26
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.74 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้อื่นเท่ากับ 10.10 ล้านบาท เนื่องจากปี 2560 มีปริมาณการ
ผลิตที่สูง ส่งผลให้เศษลวดในการผลิตสูงตามไปด้วย ประกอบกับราคาเศษลวดในปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2559
ต้ น ทุ น ขาย ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุ น ขาย 786.12 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 250.34 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2559
ซึ่งเท่ากับ 535.78 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.72 ซึ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจะสัมพันธ์กับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปริ ม าณการขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง ฝ่ า ยบริ ห ารมี ก ารจั ด การต้ น ทุ น อย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โครงสร้างต้นทุนขายของบริษัทฯประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการ
ผลิตรวมและผันแปรไปตามปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย นอกนั้นเป็นต้นทุนในการทําต่อเพื่อให้สําเร็จเป็นสินค้าสําเร็จรูป
ประกอบด้วย ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ
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ค่าใช้จ่าย สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
- ค่าใช้จ่ายในการขาย: ปี 2560 เท่ากับ 29.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.05
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 24.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้
เปิดช่องทางการจําหน่าย โดยรุกพื้นที่ต่างประเทศมากขึ้น ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง เพื่อเป้าหมายในอนาคต ค่าใช้จ่ายใน
การขายส่วนใหญ่ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่ารับรองลูกค้า ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าขนส่งในการจัดจําหน่าย
- ค่าใช้จ่า ยในการบริหาร ปี 2560 เท่า กับ 34.60
ล้า นบาท ลดลง 1.08 ล้ านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.05
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 35.68 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบไปด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทน
พนักงาน ค่าสวัสดิการพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเสื่อมราคาในส่วนของสํานักงาน เป็นต้น
กําไร/ขาดทุนอื่น ปี 2560 มีกําไรเท่ากับ 2.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 177.16
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 0.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ซื้อวัตถุดิบจํานวนหนึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศและ
ทําการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ไว้เรียบร้อยแล้วทั้งจํานวน เมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ณ.ช่วงเวลาหนึ่ง บริษัทฯ จึงบันทึก
รายการกําไรหรือขาดทุนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มาตรฐานบัญชีกําหนด
ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ปี 2560 เท่ า กั บ 0.86 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.76 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 771.96
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 0.09 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินหลักคือดอกเบี้ยจ่ายสําหรับการนําเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงต้องนําเข้าวัตถุดิบในปริมาณที่สูงขึ้นตาม
กํ า ไร(ขาดทุ น ) สุ ท ธิ ปี 2560 เท่ า กั บ 80.86 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 66.25 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 453.52
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกําไรสุทธิเท่ากับ 14.61 ล้านบาท เนื่องจากปี 2559 เกิดความผันผวนของราคาสินแร่เหล็กโลก
ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในประเทศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร โครงการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างขั้นพื้นฐานต่างๆ
จึงชะลอ ส่งผลให้ปริมาณขายและราคาขายลดลง แต่ในปี 2560 นั้น ราคาสินแร่เหล็กอยู่ในระดับผันผวนเล็กน้อยถึงทรงตัว
บริษัทฯได้วางกลยุทธ์บริหารจัดการควบคุมการซื้อวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและรัดกุม เนื่องจากวัตถุดิบมีอัตราส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด ส่งผลให้สามารถกําหนดราคาขายเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ด้านแผนการตลาดยังคงเน้นปริมาณขายและ
เดินหน้าเข้าสู่งานโครงการขนาดใหญ่พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าทั้งในกลุ่ม CLMV และกลุ่มยุโรป
2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย์

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2559
990.23
1,355.37

รวมหนี้สิน

326.27

50.70

275.56

543.51

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,029.10

939.53

89.58

9.53

รายการ
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เพิ่ม(ลด)
ล้านบาท
ร้อยละ
365.14
36.87

(1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,029.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 89.58
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.53 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 939.53 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2560 เท่ากับ 20.50 ล้านบาท ลดลง45.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 65.58 ล้านบาท เนื่องจากปี 2559 มีการรับชําระหนี้จากลูกค้า
ในช่วงสิ้นปี จึงจัดสรรเงินจํานวนนี้ไปชําระค่าวัตถุดิบต่างประเทศต้นปี 2560
• เงินลงทุนระยะสั้น ปี 2560 เท่ากับ 448.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 283.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 164.89 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้นนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในกองทุนของ
ธนาคารแห่งหนึ่งที่มีสภาพคล่องสูง ปี 2560 เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าและ
การรับชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้น
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปี 2560 เท่ากับ 261.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 148.45 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายติดตาม
หนี้สินได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้รับชําระหนี้อย่างครบถ้วน
• สินค้าคงเหลือ ปี 2560 เท่ากับ 192.27 ล้านบาท ลดลง7.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559
ซึ่งมีจํานวนเท่า กับ 199.34 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าสิน ค้าคงเหลือทั้ง สองปีนั้นใกล้เคียงกัน เนื่องจากการ
บริหาร จัดการ วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน สิน ค้า ระหว่ างผลิต สิน ค้า สําเร็จรูป ให้สอดคล้องกับการผลิตและ
จําหน่ายอย่างเหมาะสม
• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ปี 2560 เท่ากับ 1.52 ล้านบาท ลดลง0.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2559 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1.72 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนด
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2560 เท่ากับ 402.24 ล้านบาท ลดลง8.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 410.25 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของอาคารและอุปกรณ์ที่ได้หักค่าเสื่อม
ราคาเรียบร้อยแล้ว และการลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(2) หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 326.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 50.70 ล้านบาท มีสาเหตุมาจาก
หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 273.65 ล้านบาท อันประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
262.18 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4.86 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 6.65 ล้านบาท
สําหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้นเพิ่มขึ้น 1.91 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการคํานวณผลประโยชน์พนักงาน
เกษียณอายุตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้น 1.92 ล้านบาท และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง 0.01 ล้านบาท
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(3) สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2560 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,029.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 89.58 ลานบาท จากชวงเดียวกัน
ของป 2559 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 939.53 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2560 จํานวน 80.24 ลานบาท
และมีทุนหุนสามัญที่ชําระเต็มมูลคาเพิ่มขึ้น 2.92 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 6.42 ลานบาท
3. คุณภาพของสินทรัพย


ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิ

บริษัทฯ มีลูกหนี้และลูกหนี้อื่นสุทธิในป 2560 จํานวน 261.77 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้การคาไดมีการบันทึกคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายแลว สามารถแบงแยกลูกหนี้การคาไดตามอายุลูกหนี้ไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
ลูกหนี้การคา – บุคคลภายนอก

ป 2560
ลานบาท
%

ป 2559
ลานบาท

%

182.24

70.56

113.82

75.33

70.10

27.14

27.32

18.08

เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน

3.00

1.16

0.17

0.11

เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน

0.49

0.19

0.27

0.18

เกินกวา 12 เดือน

2.46

0.95

9.51

6.30

258.30

100.00

151.09

100.00

(2.46)

(0.96)

(9.75)

(6.45)

ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระแลว
ไมเกิน 3 เดือน

รวม
หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสุญ
ลูกหนีก้ ารคา - บุคคลภายนอก - สุทธิ

255.83

141.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 258.30 ลานบาท และตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลองไวเปนจํานวน 2.46 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้การคาที่คางชําระเกิน 12 เดือน
ทั้งจํานวน ผูบริหารของบริษัทมีนโยบายกําหนดใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาที่คางชําระนับจากวันที่ครบ
กําหนดชําระตั้งแต 181 - 270 วัน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 65 คางชําระนับจากวันที่ครบกําหนดชําระตั้งแต
271 - 365 วัน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในอัตรารอยละ 90 และคางชําระเกินกวา 365 วันขึ้นไป ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
อั ตรารอ ยละ 100 ซึ่งผูบริหารพิจ ารณาแลวเห็นวาลูกหนี้การค าเหลานั้นขาดสภาพคลอ ง นอกจากนี้ฝายบริหารยังไดเพิ่ ม
มาตราการในการใหสินเชื่อแกลูกหนี้เขมงวดมากขึ้นและเรงรัดติดตามทวงถามหนี้ที่คางชําระอยางใกลชิดและตอเนื่อง ดังจะเห็น
ไดวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญป 2560 ไดลดลงจากป 2559 จํานวน 7.29 ลานบาท อยางไรก็ตามสําหรับลูกหนี้คงคางที่ไดตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแลวนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนติดตามหนี้ทางกฎหมายเพื่อใหไดรับชําระหนี้คืนโดยเร็วที่สุด
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สําหรับนโยบายการให้เครดิตทางการค้านั้น ปกติบริษัทจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 30-120 วัน เครดิตโดยเฉลี่ย
ประมาณ 90 วัน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ โดยติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกําหนดกับลูกค้า
และให้เครดิตทางการค้าระยะสั้นหรืองดเครดิตสําหรับลูกค้ารายใหม่ รวมถึงตรวจสอบรายละเอียด สภาพคล่องทางการเงินของ
ลูกค้าใหม่อย่างรัดกุมและเข้มงวด โดยปี 2560 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 59 วัน ซึ่งต่ํากว่าระยะเวลาการให้เครดิตโดย
เฉลี่ยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับชําระหนี้ที่ดี
•

สินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธันวาคม 2560 สินค้าคงเหลือสุทธิมีมูลค่า 192.27 ล้านบาท ลดลง 7.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 199.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.55 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณวัตถุดิบ
และสินค้าสําเร็จรูป ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ทําการควบคุมวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป ให้เพียงพอต่อความต้องการขาย โดยกําหนด
Safety Stock อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบที่สูงและเฝ้าติดตามสังเกตุสถานะการณ์ความเคลื่อนไหวของ
ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด สามารถแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือได้ดังนี้
ลักษณะของสินค้าคงคลัง
วัตถุดิบ

ปี 2560
ล้านบาท

%

ปี 2559
ล้านบาท
%

124.42

64.67

122.66

60.36

4.21

2.19

3.79

1.87

สินค้าระหว่างผลิต

11.20

5.82

7.21

3.55

สินค้าสําเร็จรูป

52.56

27.32

69.53

34.22

192.39

100.00

203.19

100.00

(0.13)

(0.06)

(3.85)

(1.89)

วัสดุโรงงาน

รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

192.27

199.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 192.27 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของวัตถุดิบ วัสดุ
โรงงาน สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสําเร็จรูป คิดเป็นจํานวนเงิน 124.42 ล้านบาท 4.21 ล้านบาท 11.20 ล้านบาท และ 52.56
ล้านบาท ตามลําดับ และคิดเป็นร้อยละ 64.67 ร้อยละ 2.19 ร้อยละ 5.82 และร้อยละ 27.32 ตามลําดับโดยมีค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจํานวน 0.13 ล้านบาท
4. สภาพคล่อง
•

กระแสเงินสด

ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจํานวน 45.08 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของบริษัท
ลดลงจาก 65.58 ล้านบาท เป็น 20.50 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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รายการ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
10.87
(330.11)
274.16
(45.08)

ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีค่าเป็นบวกจํานวน 10.87 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผล
การดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดมีผลกําไรจํานวน 101.36 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 106.20 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 7.07 ล้านบาท ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 0.35
ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 0.20 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.12 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 9.34 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่ายลดลง 0.27 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 0.01
ล้านบาท มีรับดอกเบี้ย 5.57 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 0.64 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 4.77 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีค่าเป็นลบจํานวน 330.11 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากประจําจํานวน 2.86 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้นตั๋วแลกเงินจํานวน 80.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อเงิน
ลงทุนระยะสั้นหลักทรัพย์เผื่อขายจํานวน 459.36 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28.50
ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 20.25 ล้านบาท แต่ก็มีเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นเงินฝากประจําจํานวน
14.43 ล้านบาท เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นหลักทรัพย์เผื่อขายจํานวน 106.00 ล้านบาท เงินสดรับจากการ
จําหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นตั๋วแลกเงินจํานวน 140.00 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจําหน่ายรถยนต์จํานวน 0.43 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีค่าเป็นบวกจํานวน 274.16 ล้านบาท เป็นผลมาจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 264.83 ล้านบาท และเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 9.33 ล้านบาท
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทําให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 45.08 ล้านบาท ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีเงินสดซึ่งเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นจํานวน 20.50 ล้านบาท
• อัตราส่วนสภาพคล่องที่สําคัญ
นอกจากผลประกอบการในปี 2560 จะมีผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว อัตราส่วนสภาพคล่องยังอยู่ใน
ระดั บ ที่ ดี ม าก โดยอั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งและอั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งหมุ น เร็ ว อยู่ ใ นระดั บ 3.01และ 2.31 เท่ า ตามลํ า ดั บ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 58.77 วัน ซึ่งยังคงรักษาให้อยู่ในระดับไม่เกินระยะเวลาการให้เครดิตโดยเฉลี่ยคือ 90 วัน อัตราส่วน
หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าลดลงเหลือ 34.95 วัน เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น สําหรับ Cash Cycle ลดลงจาก 139.23
วันในปี 2559 เป็น 76.43 วัน ในปี 2560 เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยน้อยลง และระยะเวลาในการชําระหนี้เพิ่มขึ้น
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5. แหล่งที่มาของเงินทุน
•

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 326.27 ล้านบาท หนี้สินหลักคือหนี้สินหมุนเวียน อันประกอบด้วย เงินกู้
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบ 262.18 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 47.34 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
6.65 ล้านบาท สําหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้น คือ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จะต้องจ่ายเมื่อเกษียณจํานวน 9.68 ล้าน
บาท
•

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรเบ็ดเสร็จรวม 80.24 ล้านบาท และมีการออกหุ้นสามัญจากการใช้ใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวน 9.33 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 939.53 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,029.10 ล้านบาท
ในปี 2560
6. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
- โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง-
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

นายวรวิทย์
นายวิเชียร
ดร.พิสณฑ์

ศิริวัฒน์วิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้ง
5/6
6/6
6/6

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาและให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห าร
ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้องและได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาสเพื่อให้มีการดําเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญ
ได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่
จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน อย่างมีสาระสําคัญ
รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ว่ารายงาน
ทางการเงินดังกล่าว ได้จัดทําขึ้นโดยถูกต้องในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผย ข้อมูลที่
มีนั ย สํา คั ญ ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน อย่า งเพียงพอ ครบถ้ว น และเชื่อ ถือได้ การเลือ กใช้ นโยบายบัญชี ที่มีค วาม
สมเหตุสมผล
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การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณา
จากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกไตรมาสตามแผนงานที่ได้
อนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ และได้ให้ข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความเป็ น อิ ส ระ รวมถึ ง ความเพี ย งพอของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การดํ า เนิ น กิ จ กรรม
การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พจิ ารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปีของ
ผู้ตรวจสอบภายในที่จัดทําขึ้นตามระดับ และแนวความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ มีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี
และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี
- บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่าง
สม่ําเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มแี นวทางในการชี้เบาะแสให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วย
เสริมสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบอย่างสม่ําเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2560 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจํานวนรวม 4 ครั้ง

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎระเบี ย บของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับ
บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกําหนด
ดังกล่าว
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพย์ คณะกรรมการกํา กับตลาดทุน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กํา หนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดัง กล่า ว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงาน
บัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ ดําเนินการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้ง
รายการที่มีสาระสําคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูงๆ
ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับ
รายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณานั้น บริษัท
ฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ผู้สอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 ซึ่งได้
ให้บริการสอบบัญชีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ
- สําหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสํานักงานบัญชีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5 ติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระจึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ ขออนุ มัติ จ ากที่ประชุม ผู้ถื อหุ้น แต่ง ตั้ง นายสุ วั จ จชัย เมฆะอํ านวยชัย ผู้ส อบบั ญชีรั บ อนุ ญ าตเลขที่ 6638 และ/หรื อ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4800 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2561
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงินรวม 1,600,000.- บาท ซึ่งลดลงจากเดิม 11.85%
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ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ทําให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่
ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการที่
ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
และไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ได้จัดทําขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกําหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดําเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการทีผ่ ิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทําให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 1,815,000.- บาท
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผา่ นมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิด
จากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงิน 0 บาท
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท
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สำนักงานพระราม 3 (Rama 3 Office)

900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2682 6328 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0 2682 6361-2 อีเมล : rwi@rwi.co.th
900/14 SVOA Tower 18th Floor, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : +66 2682 6328 (Auto) Fax : +66 2682 6361-2 email : rwi@rwi.co.th
ที่อยู่ใหม่ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561) New Address (Begin April 1, 2018)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 อีเมล : rwi@rwi.co.th
1011 Supalai Grand Tower 17th Floor, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 email : rwi@rwi.co.th

โรงงาน (Factory) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โทรศัพท์ : 0 2682 6328 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0 2682 6361-2 อีเมล : rwi@rwi.co.th
Map Ta Phut Industrial Estate No.5, l-5 Road, Tambon Map Ta Phut, Amphur Muang, Rayong 21150
Tel : +66 3868 4489, +66 3868 4522 7 Fax : +66 3868 4490 www.rwi.co.th

