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แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
7.1.1 หุ้นสามัญ
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริษัท ดังนี
ทุนจดทะเบียน

จํานวน

450,000,000.00 บาท

ทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน

303,017,219.50 บาท

แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ

จํานวน

606,034,439.00 หุ้น

มูลค่าหุ้นทีตราไว้ หุ้นละ

0.50 บาท

7.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี
7.1.3 หุ้นกู้
- ไม่มี –

29
รั บรองความถูกต้ อง.................................................

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

7.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
วันที 29 ธันวาคม 2560
รายชือผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.

บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
นายศรีศกั ดิ
ซีอภักดี
นายบุญเลิศ
รัตตัญ ู

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

นายชาญศักดิ เฟื องฟู
นางวรรณา
อัคคนีวาณิชย์
นายนํา
ชลสายพันธ์
นายประพัฒน์ ปิ ยะจตุรวัฒน์
นางสาวพัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายไพบูลย์
เพ็งมีศรี

หมายเหตุ

สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้น
%
437,413,550 74.18
8,366,000
1.38
4,259,400
0.70
3,900,000
3,680,000
3,465,055
3,350,000
2,985,000
2,903,906
2,363,000

0.64
0.61
0.57
0.55
0.49
0.48
0.39

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทีเป็ นปั จจุบนั ได้ จาก Website ของบริ ษัท www.rwi.co.th
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

7.2.2 รายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย
-ไม่มี7.2.3 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ที มี ผ ลกระทบต่ อการออกและเสนอขาย
หลักทรั พย์ หรื อ การบริหารงานของบริ ษัทและสาระสําคัญทีมีผลต่ อการดําเนินงาน
-ไม่มี7.2.4 การถือหุ้นไขว้ ระหว่ างกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทไม่มีโครงสร้ างการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน
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7.3

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

การออกหลักทรั พย์ อืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (Warrant)
ชือหลักทรั พย์

รายละเอียด

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ - บริ ษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 229,982,259 หน่วย
หุ้นสามัญ ครังที 1
- จํ านวนหุ้นที ออกเพื อรองรั บ 300,000,000 หุ้น (มูลค่าที ตราไว้ ห้ ุนละ
(RWI-W1)
0.50 บาท)
- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชือผู้ถือและโอนเปลียนมือได้
- อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตังแต่วนั ทีออกและเสนอขาย
- วันทีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที 30 มิถนุ ายน 2558
- เสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
- ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ
1.60 บาท
- วัน กํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ คื อ ทุ ก วัน ที 15 ของเดื อ นมี น าคม มิ ถุ น ายน
กันยายน และธันวาคม ของทุกปี ในกรณีทีวันกําหนดการใช้ สิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของบริ ษัท ให้ เลือนวันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวัน
ทําการสุดท้ ายก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง
- วันใช้ สทิ ธิครังแรก คือวันที 15 มีนาคม 2559
- วันครบกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย คือวันที 29 มิถนุ ายน 2561
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้ นแต่ในกรณีทีบริ ษัทมีแผนการลงทุนเพิมเติมหรื อมีเหตุจําเป็ นอืนใด
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แบบ 56-1 ประจําปี 2560

8. โครงสร้ างการจัดการ
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริ ษัท ซึงมีความเหมาะสม
ตรวจสอบได้ และเป็ นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง คณะกรรมการบริ ษัท
จะจัดให้ มีการประชุมเพื อแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที
2/2560 เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 3 ชุด และมอบหมาย
อํานาจหน้ าที ความรั บผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน ข้ อบังคับ ของบริ ษัทกําหนดให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดนันต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัท มีจํานวน 9 คน ประกอบด้ วย

กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการอิสระ
รวม

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

สัดส่วน
ร้ อยละ
67
33
100

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของกรรมการ
ทังคณะซึงเป็ นสัดส่วนตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรื อร้ อยละ 33.33 ตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
8.1

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัททีปรากฏชือในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจํานวน 9 คน
ประกอบด้ วย
รายชือกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชยั
2. นายวรวิทย์

ลีนะบรรจง
ศิริวฒ
ั น์วิมล

3. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

ปี ทีได้ รับการ
แต่ งตัง
22 กันยายน 2551
24 เมษายน 2552

จํานวนปี
ดํารงตําแหน่ ง
9 ปี
8 ปี

26 กุมภาพันธ์ 2556

4 ปี
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รายชือกรรมการบริษัท

4. รศ. ดร.พิสณฑ์

อุดมวรรัตน์

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

เชตุวลั ลภกุล
เชาว์วิศิษฐ
เผด็จภัย
ลีนะบรรจง
ปิ นรอด /1

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี ทีได้ รับการ
แต่ งตัง

จํานวนปี
ดํารงตําแหน่ ง

13 สิงหาคม 2556

4 ปี

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 ลาออกเมือวันที 15 พฤศจิกายน 2560

รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ปี 2559
กรรมการ/
คู่
ผู้บริ หาร สมรส
ลีนะบรรจง
450
ไม่มี
ศิริวฒ
ั น์วิมล
ไม่มี
ไม่มี
โสพรรณพนิชกุล
ไม่มี
ไม่มี
เชตุวลั ลภกุล
450
ไม่มี
เชาว์วิศิษฐ
450
ไม่มี
อุดมวรรัตน์
ไม่มี
ไม่มี
เผด็จภัย
ลีนะบรรจง
ปิ นรอด
เจริญสุข
ตังเดชธีรชัย
ไม่มี
ไม่มี
คําไชยเทพ
ไม่มี
ไม่มี
ทาวะไล
-

รายชือกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
1. นายวุฒิชยั
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

เพิม (ลด)
ระหว่ างปี

ปี 2560
รวม

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

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

คิด
ปี 2560
เป็ น กรรมการ/
คู่
%
ผู้บริหาร สมรส
0.00
450
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.00
450
ไม่มี
0.00
450
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : - ไม่นบั คูส่ มรส และบุตร เนืองจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ ถือหุ้น
- ลําดับที 10-13 เป็ นผู้บริ หาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
กรรมการซึงมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริ ษัท คือ นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง ลงลายมือชือร่ วมกับ
นายสุทิน เผด็จภัย หรื อ นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ หรื อ นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล หรื อ นายธีรชัย ลีนะบรรจง
และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
องค์ ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที 4 คณะกรรมการ ข้ อ 16 กําหนดให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัท
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
นัน ต้ องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามทีกฎหมายกําหนด
การแต่ งตังและถอดถอนกรรมการบริ ษัท
 วิธีการแต่ งตัง
- ผ่ านทีประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที 4 คณะกรรมการ ข้ อ 17 กําหนดให้ กรรมการให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อเสียงหนึง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสี ยงที มีอยู่ทังหมดตาม ข้ อ 1 เลื อกตังบุค คลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึงได้ รับ คะแนนเสี ยงสูง สุดตามลํ า ดับ ลงมาเป็ นผู้ได้ รับ การเลื อกตังเป็ นกรรมการเท่ า
จํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ผ้ เู ป็ น
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
- ผ่ านทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที 4 คณะกรรมการ ข้ อ 21 กําหนดว่า ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่าง
ลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงมีคุณสมบัติ
ตามทีกฎหมายกํ าหนดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึงเป็ นเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
ได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
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 วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที 4 คณะกรรมการ ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครังให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที จะต้ องออกจากตํ า แหน่ ง ในปี แรก และปี ที สองภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั น
หากกรรมการมิได้ ตกลงกันเองเป็ นวิธีอืน ให้ ใช้ วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการ
คนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีจะออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
- การออกนอกวาระ
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที 4 คณะกรรมการ ข้ อ 19 กําหนดให้ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระข้ อ 18 ดังนี
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
4. ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
5. ศาลมีคําสังให้ ออก
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที 4 คณะกรรมการ ข้ อ 22 กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้
กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึง คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นที
ถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน
คณะกรรมการบริษัท
อํานาจ-หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
1. กํากับ ดูแลกิจ การ ทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ ทีสําคัญ แผนงานและ
อนุมตั ิงบประมาณประจําปี
2. พิจารณา กําหนด แก้ ไข เปลียนแปลงข้ อบังคับคณะกรรมการบริ ษัท
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3. พิจารณาแต่งตัง ถอดถอน และมอบอํานาจหน้ าทีให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการบริ หารความเสียงไปปฏิบตั ิ
4. พิจารณาแต่งตังและเปลียนแปลง ประธานกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร ประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ หารความเสียง
5. กํากับดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
รวมทังการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทไปในทางทีมิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
7. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะให้ มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบ
และ/หรือ สอบทาน และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสังจ่าย การสังซือ การเช่า และการเช่าซือทรั พย์ สินให้
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามทีได้ รับการอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมตั ิการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
12. พิจารณาและอนุมตั ิธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริ หารเงิน และการบริ หารงาน อาทิ การจัดหา
แหล่งเงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ เงินทุนระยะสัน ในส่วนทีเกินอํานาจของคณะกรรมการบริ หาร
13. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซือทรัพย์สินในส่วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การ
14. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซือวัตถุดิบในการผลิตในส่วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หารและ
กรรมการผู้จดั การ
15. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารจั ด จ้ างในลั ก ษณะของการจ้ างทํ า ของ ในส่ ว นที เกิ น อํ า นาจ
คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
16. พิ จ ารณาและอนุมัติก ารปรั บ สภาพ ขาย ทํ าลาย ตัดบัญชี ซึงทรั พ ย์ สิน ถาวรเสือมสภาพไม่
สามารถใช้ งานได้ ในส่วนทีเกินอํานาจคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
17. พิ จ ารณาและอนุมัติก ารปรั บ สภาพราคา และ/หรื อ จํ านวน และ/หรื อ การทํ าลายซึงสิน ค้ า
คงเหลื อ วั ต ถุ ดิ บ คงเหลื อ ที เสื อมสภาพ และ/หรื อ ล้ าสมั ย ในส่ ว นที เกิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
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18. พิ จ ารณาและอนุมตั ิ ข อบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรื อ ขายเงิ นลงทุน ในหุ้นสามัญ
และ/หรื อ หลักทรัพย์อืนใดทีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ลงทุนในหน่วย
ลงทุนหรื อหลักทรัพย์อืนทีมีความน่าเชือถือ ทีจัดทําโดยคณะกรรมการบริ หาร
19. พิจารณาและอนุมตั ิกอ่ ตังบริ ษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริ ษัทย่อย
20. พิจารณาและอนุมตั ิก่อตังบริ ษัทร่วม และ/หรื อ ลงทุนในบริ ษัทร่วม
21. กําหนดวัน เวลา สถานทีจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังกําหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกํ าไร เงินสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองทัวไป และ/หรือ เงินปั นผล ตลอดจนทําความเห็นเกียวกับเรืองทีเสนอต่อผู้ถือหุ้น
22. พิจารณาแต่งตังทีปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรื อคณะอนุกรรมการ เพือพิจารณาให้ ความเห็น
เฉพาะเรื อง
23. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารให้ วงเงิ น เครดิ ต และสิ น เชื อลู ก ค้ าในส่ ว นที เกิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
24. พิ จ ารณาเรื องอืนๆ ที เกิ น อํ า นาจของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ หรื อตามที
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ทังนี เรื องใดทีกรรมการ และ/หรื อ บุคคลทีเกียวข้ องกับกรรมการมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กับบริ ษัทแม่ และ/หรื อ บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม โดยกรรมการซึงมีสว่ น
ได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน
นอกจากนี คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที ในการกํากับ ดูแลให้ บริ ษัทปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท อาทิ การทํารายการทีเกียวโยงกัน
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
สรุ ปจํานวนครั งการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้ กําหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะไว้ เป็ นการล่วงหน้ า 1 ปี และอาจ
นัดหมายเพิมเติมเป็ นการประชุมพิเศษตามความจําเป็ น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้ า
ร่ วมประชุม สรุปได้ ดงั นี
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การประชุมของคณะกรรมการ
แต่ ละชุด
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วิสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2560
รวมจํานวนครั งทังสิน
1
4
6
11
1

ลีนะบรรจง
ศิริวฒ
ั น์วิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน์
เผด็จภัย
เชตุวลั ลภกุล
ลีนะบรรจง
เชาว์วิศิษฐ
ปิ นรอด
พิพฒ
ั น์ทงสกุ
ั ล
ชมรัตน์
ภัตตาตัง

-

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/

กรรมการ
พิจารณา
ค่ าตอบแ

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

กรรมการ
ตรวจสอ
บ
กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
บริษัท

1. นายวุฒิชยั
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

รายชือกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การเข้ าประชุม / การประชุมทังหมด (ครั ง)

1/1
1/1
1/1
-

หมายเหตุ 1/ ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริหาร เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560
2/ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ เนืองจากติดภารกิจจําเป็ น
3/ ลาออกเมือวันที 1 กรกฎาคม 2560
4/ ลาออกเมือวันที 18 ตุลาคม 2560
5/ ลาออกเมือวันที 15 พฤศจิกายน 2560
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8.2

ผู้บริหาร
ผู้บริ หาร หมายถึง พนักงานของบริ ษัทผู้ดํารงตําแหน่งทางบริ หาร และ/หรื อ ทีมีอํานาจหน้ าที ใน
ทางการบริ ห ารของบริ ษัทและเป็ นผู้บ ริ ห ารตามคํา นิย ามของคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสีรายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา
(ผู้ดาํ รงตําแหน่งสูงสุดของบริ ษัท) ผู้ซงดํ
ึ ารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายทีสีทุกราย
และให้ หมายความรวมถึงผู้ดาํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึนไป
หรือเทียบเท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หาร จํานวน 6 ท่าน ดังนี
ชือ
1. นายสุทิน
2. นายพิพิธ
3. นายนรเศรษฐ
4. นายอุดม
5. นายเสน่ห์
6. นางสาวนงนุช

ตําแหน่ ง
เผด็จภัย
เชาว์วิศิษฐ
ทาวะไล
ตังเดชธีรชัย
เจริ ญสุข
คําไชยเทพ

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการฝ่ ายขายและการตลาด
ผู้อํานวยการโรงงาน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายขาย
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายเทคโนโลยีฯ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน

โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ (1)

ฝายตรวจสอบภายใน 1/

กรรมการผู้จัดการ
ฝายขายและการตลาด (2)

ฝายบริห ารทรัพยากรมนุษย์
และสือสารองค์กร

ผู้อํานวยการโรงงาน (3)

ผู้จัดการอาวุโส
ฝายขาย (4)

ฝายคลังสินค้าและจัดส่ง

ฝายขายในประเทศ

ฝายวิศวกรรม

ฝายขายต่างประเทศ

ฝายผลิต

ฝายจัดซือวัตถุดิบ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝายเทคโนโลยี (5)

ผู้จัดการอาวุโ ส
ฝายบัญชีและการเงิน (6)

ฝายเทคโนโลยีส ารสนเทศ

ฝายบัญชี
ฝายการเงิน
ฝายจัดซือ

ฝายซ่อมบํารุง

หมายเหตุ: - 1/ บริษัทได้ รับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
- ลําดับที (1) – (6) คือผู้บริหารของบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการ กลต.

39
รั บรองความถูกต้ อง.................................................

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

8.3

เลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีเลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท อันได้ แก่
การประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือ หุ้น ตลอดจนการให้ คํา แนะนํ าแก่ก รรมการบริ ษัท ในการปฏิ บัติแ ละ
ดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ องต่างๆ อีกทังดูแลให้ กรรมการบริ ษัทและบริ ษัทมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และสนับสนุนให้ การกํากับดูแลกิจการเป็ นไปตาม
มาตรฐานกํากับดูแลกิจการทีดี พร้ อมปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครังที 4/2556 เมือวันที 24 มิถนุ ายน 2556 มีมติแต่งตัง นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ เป็ นเลขานุการบริ ษัท ซึงได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย รุ่ นที 53/2013
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้ องมี ความรู้ ขันพื นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบี ย บของหน่วยงานกํ ากับ ดูแลที
เกียวกับกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และข้ อพึงปฏิบัติทีดีในเรื องการกํากับ
ดูแลกิจการ
3. มีความรู้ ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสือสารทีดี
(โดยคุณสมบัตขิ องผู้ดาํ รงตําแหน่ งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินในปี 2560
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทน ครั งที 1/2560 เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ครังที 1/2560 เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมตั ิโดยทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 เมือวันที 27 เมษายน 2560 เป็ นวงเงินรวม 1,950,000.- บาท โดยกลันกรองรายละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวทีเข้ าร่ วมประชุม)
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 ค่าเบี ยประชุมครังละ 30,000.- บาท ทังนีสําหรับประธานกรรมการได้ รับเงินเดือน
ประจําแล้ ว หรื อเป็ นประธานกรรมการบริ ษัทในเครื อ จะได้ รับค่าเบียประชุมในการ
เข้ าร่วมประชุมครังละ 20,000.- บาทแทน
(2) กรรมการบริ ษัท (ทุกคราวทีเข้ าร่ วมประชุม)
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 15,000.-บาท ทังนี สํ าหรั บ กรรมการบริ ษัทท่ านใดที ได้ รับ
เงินเดือนประจําแล้ ว หรื อเป็ นพนักงานในเครื อจะได้ รับค่าเบียประชุมในการเข้ าร่ วม
ประชุมครังละ 5,000.- บาทแทน
(3) คณะกรรมการบริ หาร (ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม)
 ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั งละ 15,000.- บาท ทังนีสําหรั บประธาน
กรรมการบริ หารทีได้ รับเงินเดือนประจําแล้ ว หรื อเป็ นผู้บริ หารในเครื อ จะได้ รับ ค่า
เบียประชุมในการเข้ าร่วมประชุมครังละ 5,000.- บาทแทน
 ค่ า เบี ยประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร ครั งละ 10,000.- บาท ทั งนี สํ า หรั บ
กรรมการบริ หารท่ า นใดที ได้ รั บ เงิ น เดื อนประจํ า แล้ ว หรื อเป็ นพนัก งานในเครื อ
จะได้ รับค่าเบียประชุมในการเข้ าร่ วมประชุมครังละ 2,000.- บาทแทน
(ค่าเบียประชุมกรรมการบริ หารทีเกิดขึนภายในปี 2560 ให้ กําหนดจ่ายเฉพาะบุคคล
ทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ หาร สําหรับปี 2560 เท่านัน)
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครังละ 25,000.- บาท
 ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบครังละ 15,000.- บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครังละ 25,000.- บาท
 ค่าเบียประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครังละ 15,000.- บาท ทังนีสําหรับ
กรรมการบริ ษัทท่านใดทีได้ รับ เงินเดือนประจํ าแล้ ว หรื อเป็ นพนักงานในเครื อจะ
ได้ รับค่าเบียประชุมในการเข้ าร่ วมประชุมครังละ 5,000.- บาทแทน
ทังนี ในปี 2560 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็ นจริ ง เป็ นจํานวน
เงินทังสิน 858,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
รายชือกรรมการ/

ค่ าตอบแทน (บาท)
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คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

80,000

-

5,000

55.000

140,000

2. นายวรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

45,000

125,000

-

-

170,000

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

60,000

90,000

15,000

-

165,000

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

60,000

75,000

15,000

-

150,000

5. นายสุทิน เผด็จภัย
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จดั การ

20,000

-

-

22,000

42,000

6. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

20,000

-

-

-

20,000
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รวม

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชือกรรมการ/
ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษัท

ค่ าตอบแทน (บาท)

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

20,000

-

-

-

20,000

8. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

15,000

-

-

18,000

33,000

9. นางพิมสิริ ปิ นรอด 4/
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

20,000

-

-

20,000

40,000

10. นายพรเทพ พิพัฒน์ทงสกุ
ั ล 1/, 2/
- กรรมการบริหาร

-

-

-

4,000

4,000

11. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์ 1/, 3/
- กรรมการบริหาร

-

-

-

60,000

60,000

12. นางสาวอุศรา ภัตตาตัง 1/
- กรรมการบริหาร

-

-

-

14,000

14,000

340,000

290,000

35,000

193,000

858,000

รวมทังสิน

หมายเหตุ : 1/ ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ หาร เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560
2/ ลาออกเมือวันที 1 กรกฎาคม 2560
3/ ลาออกเมือวันที 18 ตุลาคม 2560
4/ ลาออกเมือวันที 15 พฤศจิกายน 2560

ข)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บ ริ หารสีรายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริ หารในระดับเทียบเท่ารายทีสีทุกราย มีดงั นี
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ค่ าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเช่าบ้ าน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
และค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ปี 2560
ปี 2559
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน (ล้ านบาท) คน (ล้ านบาท)
6
8.63
5
7.15

8.4.2 ค่ าตอบแทนอืนๆ
บริ ษัทไม่มีนโยบายให้ ค่าตอบแทนอืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อพนักงาน
ซึงได้ รับจากบริ ษัทตามปกติ ไม่มีการให้ ห้ นุ หุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์อืนใดแก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท
(1) ค่าตอบแทนอืนของกรรมการบริ ษัท
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอืนของผู้บริ หาร
กรรมการบริ หารและผู้บริ หารสีรายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บ ริ หารในระดับ
เทียบเท่ารายทีสีทุกราย มีจํานวนทังสิน 6 คน ได้ รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษัทได้ ตงกองทุ
ั
นสํารองเลียงชีพโดยผู้บริ หารทีเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพจะได้ รับเงิน
สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ าง โดยสมาชิกต้ องสะสมเงินเข้ ากองทุนในอัตราเดียวกัน
ด้ วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้ สะสมเงินเข้ ากองทุน นายจ้ างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้ สมาชิกผู้นันในเดือน
นันๆ เมือสมาชิกสินสภาพลงสมาชิกจะได้ รับเงินสมทบรวมทังส่วนเฉลียผลประโยชน์สุทธิ ตามเงือนไขของ
กองทุน
8.5

บุคคลากร

8.5.1 จํานวนพนักงานทังหมด
รายการ
จํานวนพนักงาน
- สํานักงาน
- สายการผลิต
รวม

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
52
112
164

46
93
139

50
80
130

55
78
133
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8.5.2 การเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี 8.5.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี 8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในปี 2560 บริ ษัทได้ จ่ ายค่าตอบแทนในรู ป ของเงินเดือน เบี ยขยัน และเงิ นพิ เ ศษ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอืนๆ เป็ นจํานวนเงินรวม 54.49 ล้ านบาท
เงินเดือนและค่ าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที จ่ายให้ พ นักงานเนืองจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้ กับ บริ ษัท ซึงจะ
พิจารณาจากตําแหน่งงาน หน้ าทีและความรับผิดชอบทีมีตอ่ องค์กร
โบนัส
เงินพิเศษทีจ่ายให้ พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปี นัน โดยไม่มีการกําหนดเป็ นอัตรา
ตายตัว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษัทได้ จัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ เพื อเป็ นสวัสดิการที จัดให้ พนักงาน และเป็ นการส่งเสริ มการ
ออมเงิน รวมทังเป็ นแรงจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทเป็ นระยะเวลานาน โดยพนักงานทีเป็ นสมาชิก
กองทุนสํารองเลียงชีพจะได้ รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ าง โดยสมาชิกต้ องสะสม
เงิ น เข้ ากองทุน ในอัตราเดียวกันด้ วย เมือสมาชิ กสินสภาพลงสมาชิ กจะได้ รับเงิ นสมทบรวมทังส่วนเฉลี ย
ผลประโยชน์สทุ ธิของกองทุน
8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็ นสิงสําคัญของบริ ษัทในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน บริ ษัทจึงมีนโยบายส่งเสริ ม
ด้ านการพัฒ นาพนักงานอย่างต่อเนื องมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้ นให้ พ นัก งานได้ รั บ การฝึ กอบรมทีจะเป็ น
ประโยชน์ ตอ่ การทํางานของบริ ษัท ทังในด้ านทักษะการบริ หาร การทํางานเป็ นทีม และทักษะด้ านวิชาชีพ
เฉพาะทาง โดยมีการจัดฝึ กอบรมภายนอกสถานที รวมทังมีการฝึ กอบรมความรู้ และทักษะในการทํางาน
สภาพจริ ง โดยมีหวั หน้ างานคอยดูแลและให้ คําแนะนํา (On the job training) ทังนี ในแต่ละปี บริ ษัทจะมี
การตังงบประมาณสําหรับการดําเนินการในด้ านดังกล่าวไว้ ทุกปี โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็ น
สําคัญตลอดจนการบริ หารจัดการตามความเหมาะสมของหน้ าที และความรั บผิดชอบ ทังนี รวมไปถึงการ
สร้ างจิตสํานึกและทัศนคติทีดีตอ่ การทํางาน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการสร้ างระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี ดําเนินธุรกิจด้ วย
ความโปร่ งใส ซือสัตย์ รั บผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้ าที มีความสามารถในการแข่งขันและเป็ น
ธรรมต่อผู้มีส่วนเกียวข้ องทุกฝ่ าย เพือสร้ างความเจริ ญ เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมังคังแก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยยึดหลักการบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบน
พืนฐานของเศรษฐกิ จพอเพี ยง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิค้ ุมกันทีดี โดยอาศัย
ความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ ในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันได้
เสริ มสร้ างให้ ผ้ ูบ ริ หารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซือสัตย์ สุจ ริ ต ขยัน อดทน มีการแบ่งปั นและใช้
สติปัญญาในการดําเนินงาน พร้ อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
สังคม เพือประโยชน์สขุ อย่างสมดุลและยังยืน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ
และได้ มีการทบทวนความเหมาะสมเป็ นประจําทุกปี ซึงบริ ษัทเห็นว่าหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท
ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั กําหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิดงั นี
การเข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต
ด้ วยเห็ นถึงความสําคัญ ของการต่อต้ านการทุจริ ต และเพื อสร้ างมาตรฐานการประกอบธุ ร กิ จ ที
ใสสะอาด บริ ษัทได้ มีส่วนร่ วมแสดงเจตนารมณ์ โดยเข้ าร่ วมกิจกรรมรณรงค์กบั ภาคีเครื อข่ายของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจ ริ ตอย่ างต่อเนื องมาโดยตลอด จึงเห็ นควรกํ าหนดนโยบายให้ มีแ นวปฏิ บัติการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน โดยจะดําเนินการปรับปรุ งคู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนัก งานของบริ ษั ท ในเรื อง “การต่อต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน และการให้ ห รื อ รั บ สิ น บน
เพื อประโยชน์ ท างธุ รกิ จ ” และ “การให้ ห รื อรั บ ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ อืนใด” โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื อ
ผลักดันให้ เกิดการต่อต้ านการทุจริ ตในวงกว้ าง
และเพื อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่ งใสของบริ ษัท ในปี 2560 คณะกรรมการ
บริ ษัทให้ บริ ษัทประกาศเจตนารมณ์ ในการเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ต ซึงได้ ผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560
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ดังนัน บริ ษัทจึงกําหนดให้ กรรมการผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทังพนักงานของบริ ษัทจะไม่
เรี ยกร้ อง หรื อรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดจากลูกค้ า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรื อผู้มีสว่ นเกียวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัทไม่วา่ กรณีใดๆ รวมถึงดําเนินการจัดให้ มีช่องทางในการรายงานหากมีการการกระทําทีเข้ าข่าย
หรื อสุ่มเสียงในลักษณะดังกล่าว และกํ าหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ทีร้ องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูล
เกียวกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี บริ ษัทยังได้ จัดให้ มีช่องทางในการสือสารเพื อให้ พ นักงานและผู้ทีส่วนเกี ยวข้ องสามารถ
ทีจะแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัยหรื อข้ อร้ องเรี ยน เมือพบเรื องทีอาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อ
ประพฤติมิชอบของบริ หารและพนักงานในบริ ษัท ตลอดจนพฤติกรรมทีอาจเป็ นปั ญหาและก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบริษัท โดยบริ ษัทจะรับฟั งและดําเนินการกับทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส และเป็ นธรรม
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที เป็ นระบบและยุติธ รรม ข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนจะถูก เก็บ รั ก ษาไว้ เป็ น
ความลับของบริ ษัท โดยผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื องทีจะแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน พร้ อม
ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื อง ดังนี
1. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1. กรรมการผู้จดั การ ที suthin@rwi.co.th

1.2. เลขานุการบริ ษัท ที pipit@rwi.co.th
2. ส่งไปรษณีย์ ปิ ดผนึก มายัง
2.1. คุณสุทิน เผด็จภัย“กรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การ” หรื อ
2.2. คุณพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ“เลขานุการบริ ษัท”
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชัน 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้ าทีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี
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1. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร หมายถึง กรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้บริ หารที ได้ รับการแต่งตังจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้บริ หารของบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ ง
เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) โดยทําหน้ าทีในการดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามอํานาจหน้ าทีที
มีและได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษัท
ในปี 2560 มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติ
แต่งตังคณะกรรมการบริ หาร จํานวน 7 คน ให้ ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี
รายชือกรรมการบริ หาร
1. นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
2. นายสุทิน
เผด็จภัย
3. นางพิมสิริ
ปิ นรอด
4. นายพิพิธ
5. นายพรเทพ

เชาว์วิศิษฐ
พิพฒ
ั น์ทงสกุ
ั ล

6. นายสุรพัฒน์

ชมรัตน์

7. นางสาวอุศรา

ภัตตาตัง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
(ลาออกเมือวันที 15 พฤศจิกายน 2560)
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
(ลาออกเมือวันที 1 กรกฎาคม 2560)
กรรมการบริ หาร
(ลาออกเมือวันที 18 ตุลาคม 2560)
กรรมการบริ หาร

อํานาจ-หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. ดํา เนิ นกิ จ การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษัท ตามวัตถุป ระสงค์ ข้ อบั ง คับ นโยบาย ระเบี ย บ
ข้ อกําหนด คําสัง และมติของทีประชุมคณะกรรมการและ/หรื อมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุก
ประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม กํ าหนดแผนการเงิ น งบประมาณ การบริ หารทรั พยากรบุคคล การลงทุน ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํ ากับ ดูแลให้ ก ารดําเนิ น งานของ
คณะทํางานทีแต่งตังบรรลุตามเป้าหมาย
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3. พิ จ ารณาเรื องการจัด สรรงบประมาณประจํ าปี ตามทีฝ่ ายจัดการเสนอก่ อนที จะนํ าเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ทั งนี ให้ รวมถึ ง การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก าร
เปลี ยนแปลงและเพิ มเติ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ในระหว่ า งที ไม่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือทราบในทีประชุมคราวต่อไป
4. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนทีสําคัญ ๆ ที ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี ตามทีจะ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรื อตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการ
ไว้ แล้ ว
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายทางการเงินด้ านสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นการซือทรัพย์สินถาวร
เครื องใช้ สํานักงาน การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา การตัดจําหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่า
ซือทรั พย์สินเกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามทีคณะกรรมการบริ ษัทให้
อํานาจไว้
6. ให้ คําแนะนําการขยายธุร กิจในหลักการและการร่ วมทุนกับบุคคลอืน โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครังถัดไป
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชือใดๆ ทีเกียวข้ องกับการทําธุรกิจปกติ
ของบริ ษัท ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามทีคณะกรรมการบริ ษัทให้ อํานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมตั ิการลงทุนในบริ ษัทอืนในวงเงินไม่เกินตามทีคณะกรรมการบริ ษัทให้ อํานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดจ้ างในลักษณะของการจ้ างทํ าของทีเกียวข้ องกับธุรกิ จการค้ าปกติ
ในวงเงินไม่เกินตามทีคณะกรรมการบริษัทให้ อํานาจไว้
10. เป็ นคณะทีปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื องเกียวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาด การบริ หารงาน
บุคคล และด้ านการปฏิบตั ิการอืนๆ
11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษัท การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงิ นปั นผล
ประจําปี เพือเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
12. ให้ มี อํา นาจในการมอบอํ านาจให้ ก รรมการบริ ห ารคนหนึงหรื อ หลายคนหรื อ บุค คลอื นใด
ปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบ
อํ า นาจเพื อให้ บุ คคลดัง กล่ า วมีอํา นาจตามที คณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควรและภายใน
ระยะเวลาที คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิ ก ถอน
เปลียนแปลงหรื อแก้ ไขบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจนันๆ ได้ ตามทีเห็นสมควร
49
รั บรองความถูกต้ อง.................................................

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

13. ให้ มีอํานาจดําเนิ นธุรกรรมทางการเงิ นของบริ ษัท เช่น การเปิ ดและปิ ดบัญชี ธนาคาร/สถาบัน
การเงิน โดยให้ มีอํานาจกําหนดชือผู้มีอํานาจลงนามในการลงนามสังจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไป
ถึงกําหนดเงือนไขในการสังจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆ ทีบริ ษัทได้ มีบญ
ั ชีอยู่
14. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรื อบริ ษัทใหม่ เพือเพิมช่องทางในการลงทุน
15. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรื อการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรื อ หน่วย
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีอยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี และ/หรื อ
หน่วยลงทุนในตราสารหนีในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วน ไม่เกินตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้
ให้ อํานาจไว้ โดยอาจมอบหมายให้ ก รรมการบริ ห ารคนใดคนหนึงทํา รายการซื อหรื อขายแทน
บริ ษัท
16. พิจารณาเพิมหรื อลดสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทร่วมและบริ ษัทย่อยเพือนําเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
17. พิจารณาและอนุมตั ิการให้ วงเงินเครดิตและสินเชื อลูกค้ าในวงเงินไม่เกินตามทีคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ อํานาจไว้
18. ดําเนินการอืนใดๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดทีอาจมีความขัดแย้ ง หรื อ
รายการใดทีคณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัทแม่ และ/หรื อ บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึงการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามทีข้ อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายเกียวข้ องกําหนด ยกเว้ นเป็ นการ
อนุมตั ิรายการทีมีเงือนไขธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีมีเงือนไขทัวไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริ ษัททีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ทําหน้ าทีในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามทีได้ รับมอบหมาย เพือให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance)
มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติกําหนด
โครงสร้ างกรรมการ และจัดสรรตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี
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ตําแหน่ ง

1. นายวรวิทย์

ศิริวฒ
ั น์วิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.พิสณฑ์

อุดมวรรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

พรนราดล

เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรู้ ด้านการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ ด้ านบัญชีและ
การเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ ด้านวิศวกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี นับตังแต่วนั ที 23 เมษายน 2558 - วันที 22
เมษายน 2561 โดยนายวรวิทย์ ศิริวัฒน์ วิมล และ นายวิเชี ยร โสพรรณพนิชกุล เป็ นผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริ ษัท
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททุกท่าน ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพกับทางบริ ษัท หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
อํานาจ-หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทังพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ
บุคลากรและความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิ จารณาแต่งตัง โยกย้ าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. สอบทานโอกาสทีจะเกิดการทุจริ ตในธุรกิจ เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชันของบริ ษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท
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5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง บุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพื อทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการ
ได้ มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกรณีทีมีนยั สําคัญ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของ
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทั งนี เพื อให้ มันใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
7. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณี ทีเกิดรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกรณี ทีมีนยั สําคัญ
ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
8. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสียง (Risk Management) ทีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
9. กําหนดบทบาทเกียวกับ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
โดยดํ า เนิ น การให้ ฝ่ ายบริ ห ารจั ด ทํ า กระบวนการในการรั บ เรื องร้ องเรี ย นและกํ า กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการรั บ เรื องร้ องเรี ย นซึงครอบคลุม กระบวนการในการรั บ แจ้ ง เบาะแสจาก
พนักงานเกียวกับรายการในงบการเงินทีไม่เหมาะสม หรื อในประเด็นอืนๆ ด้ วย
10. สอบทานความถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเกียวข้ องกับรายงานทางการ
เงินและการควบคุมภายใน
11. ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทํ า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี ของบริ ษั ท
ซึงรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล
อย่างน้ อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทและระบบการบริ หาร
ความเสียง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริ ต
(ค) ความเห็นเกี ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความ
รับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ มีอํานาจว่าจ้ างที ปรึ กษาหรื อบุคคลภายนอกตามระเบี ย บของบริ ษัท มาให้ ความเห็น หรื อ
คําปรึกษาในกรณีจําเป็ น
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
ปฏิ บั ติ ก ารอื นใดตามที คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผล
การประเมิน พร้ อมทังปั ญหาและอุปสรรคทีเป็ นเหตุให้ การปฏิบัติงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบควรได้ รับการอบรมและเสริ มสร้ างความรู้ อย่างต่อเนือง และสมําเสมอ
ในเรื องทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิ บัติหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรั บผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริ ษัทยังคงมีความรั บผิดชอบในการดําเนิ นงานของ
บริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
3. คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน หมายถึ ง กรรมการบริ ษั ท ที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการ และ
ผู้บริ หารระดับสูง
ในปี 2560 มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560 ได้ มี
มติแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 4 คน ให้ ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี
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1.
2.
3.
4.

รายชือกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน
นายวรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วิมล
นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
ดร.พิสณฑ์
อุดมวรรัตน์
นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง

นายฐานพันธ์

ทรัพย์สาคร
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ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

อํานาจ-หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ทีมีใช้ อยู่ในปั จจุบนั
2. พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอืนทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท
3. กําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้ มีความเหมาะสมเพื อให้ เกิดผลงานตามทีคาดหวัง
ให้ มีความเป็ นธรรมและเป็ นการตอบแทนบุคคลทีช่วยให้ งานของบริ ษัทประสบผลสําเร็ จ
4. ทบทวนรู ป แบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการทุก ประเภท โดยพิ จารณาจํ านวนเงิ นและ
สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้ การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ทีหน่วยงานทางการกําหนดหรื อข้ อแนะนําที
เกียวข้ อง
6. พิจารณากําหนดเกณฑ์ ในการประเมินผลประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร/
กรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื อนํ าเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบและอนุมตั ิและให้ คณะกรรมการพิ จาณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิการประเมินผล
และค่าตอบแทนแก่ ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
7. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ และนําเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามทีคณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย
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กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จดั การ หมายถึง กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หาร ทีดํารงตําแหน่งหัวหน้ าคณะผู้บริ หาร
ของบริ ษัท
มีอํานาจหน้ าทีรั บผิดชอบการบริ หารงานของบริ ษัทให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริ ษัท หรื อตามมติที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ ายบริ หารและพนักงานของบริ ษัท ทังนีภายในระเบียบที
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ในปี 2559 บริ ษัทได้ มีประกาศแต่งตัง นายสุทิน เผด็จภัย เป็ นกรรมการผู้จัดการ ตังแต่วันที 24
กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป
อํานาจ-หน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเกียวข้ องกับการบริ หารทัวไปของบริ ษัท
2. มีอาํ นาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุ ท ธ์ แผนงาน และงบประมาณประจํ า ปี ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการบริ หารและดูแ ลรั บ ผิ ดชอบให้ มีการปฏิ บัติตามนโยบาย และแผนงานทีได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
5. รับ ผิ ดชอบในการจัดทํางบการเงิ น รายงานทางการเงินให้ ผ้ ูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบและ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทตามลําดับ
6. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง การว่าจ้ าง การโยกย้ าย
การถอดถอน การกําหนดเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน
สวัสดิการ และการเลิกจ้ าง พนักงานในตําแหน่งผู้บริ หารในระดับต่างๆของบริ ษัท ซึงมิได้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ หาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริ หาร
7. พิ จ ารณาและอนุมตั ิ ก ารจัดซื อ ซ่อมแซมและบํ ารุ งรั กษา เช่ า และเช่ าซือทรั พ ย์ สิน เครื องใช้
สํานักงาน ทีเกียวข้ องกับธุรกิจการค้ าปกติทีเกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ อํานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดจ้ างในลักษณะของการจ้ างทําของทีเกียวข้ องกับธุรกิจการค้ าปกติ ใน
วงเงินไม่เกินตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ อํานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมตั ิการปรั บสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึงทรัพย์ สินเสือมสภาพไม่สามารถ ใช้
งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ อาํ นาจไว้
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10. พิจารณาและอนุมตั ิงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรื อไปแสดงสินค้ า
ของบริษัทภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมตั ิงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรื อไปแสดงสินค้ า
ของบริษัททีต่างประเทศ
12. พิจารณาเรืองอืนๆ ตามความจําเป็ นและสมควรในการบริ หารกิจการของบริ ษัทหรื อตามทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท
13. รั บ ผิ ดชอบในการกํ าหนดเป้ าหมาย นโยบายในการบริ หารกิ จ การของบริ ษัทที เกี ยวกับ เรื อง
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทและบริ ษัทในเครือ
14. สนับสนุนและให้ คําปรึ กษาแก่บริ ษัทย่อยในการเพิมสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของ
บริ ษัท
15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของรัฐศีลธรรม
อันดีของประชาชนและข้ อบังคับของบริ ษัท
16. พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ หรื อการขอสินเชือใดๆ ทีเกียวข้ องกับการทํา
ธุรกิ จปกติของบริ ษัท ในวงเงิ นสําหรั บแต่ละรายการไม่เกิ นตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ ใ ห้
อํานาจไว้
17. พิ จ ารณาลงทุน หรื อ ขายเงิ น ลงทุ น ในหุ้น สามัญ และหรื อ หน่ ว ยลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ที อยู่ใ น
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้
อํานาจไว้
18. พิจารณาการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบีย
19. พิจารณาและอนุมตั ิการให้ วงเงินเครดิตและสินเชือลูกค้ าในวงเงินไม่เกินตามทีคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ อํานาจไว้
ทังนี อํา นาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่ร วมถึง การอนุมัติร ายการใดที อาจมี ความขัดแย้ ง หรื อ
รายการใดทีกรรมการผู้จัดการหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัทแม่ และ/หรือ บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม
ตามกฎเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงการอนุมตั ิรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
ทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามทีข้ อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายเกียวข้ อง
กําหนด ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการทีมีเงือนไขธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีมีเงือนไขทัวไป
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ผู้มีอาํ นาจควบคุม
- ไม่มี –
9.3

การสรรหาและแต่ งตังกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 4/2552 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที ออกใหม่ (ฉบับ ที 2) ประกาศ ณ วัน ที 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้ บังคับตังแต่วัน ที
1 มีนาคม 2552 เป็ นต้ นไป ได้ มีการแก้ ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนันคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริ ษัทต้ องเป็ นไปตามประกาศดังกล่าว ในการนีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระ
ของบริ ษัท ซึงมีความเข้ มงวดกว่ าข้ อกําหนดขันตําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยกําหนดให้ ถือหุ้นไม่
เกินร้ อยละ 0.50 (สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดการถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1) โดยกรรมการอิส ระเป็ นบุคคลที มี
ความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงิ นเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วนราชการซึง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ทีเป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุมหรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ กับบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จกับบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับ
การแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จ ตามวรรคหนึง รวมถึงการทํ ารายการทางการค้ าที กระทําเป็ นปกติเพื อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
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ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ หรื อให้ ก้ ยู ืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึง
พฤติการณ์ อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพ ย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท หรื อตังแต่ 25 ล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า
ทังนี การคํา นวณภาระหนี สิ นดังกล่า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธีก ารคํ านวณมูล ค่า ของรายการที เกี ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทํ ารายการที เกี ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีสินทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิ ชาชี พใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมาย
หรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อมี
ผู้อํานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บ ริ การทาง
วิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็ น
กรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท
9. ไม่มีลักษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี ยวกับ การดําเนินงานของ
บริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
- การสรรหากรรมการ ปั จจุบันบริ ษัทยังมิได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็ นทางการ แต่
ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดยดูถึง
ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้มีคุณธรรม
และมี ป ระวัติ การทํ า งานที ไม่ด่า งพร้ อย และสามารถแสดงความคิ ดเห็น อย่ างเป็ นอิ ส ระ รวมถึ งผลการ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงทีผ่านมา โดยเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบร่ วมกันก่อนทีจะนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่าง
ลง โดยมิใช่เป็ นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตังบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการในตําแหน่ง
ทีว่างลงได้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ทังนีกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทไม่เคยเป็ นพนักงาน หรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบ
บัญชีภายนอกทีบริ ษัทใช้ บริ การอยู่ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
- การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการอิสระนันให้ เป็ นไปตามองค์ประกอบกรรมการ
บริ ษั ท และคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระที บริ ษั ท กํ า หนด และตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และให้ นําเสนอให้ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทพิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระ หากมีกรรมการอิสระพ้ นจากตําแหน่ง บริ ษัทจะสรรหาผู้ทีมีคุณสมบัติ
มาทดแทน และจะรักษาจํานวนกรรมการอิสระให้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
- การสรรหาผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง กรรมการผู้จัดการคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาจากกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที
หลากหลายวิชาชี พทังด้ านอุตสาหกรรม การบริ หารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ
พร้ อมทักษะทีจําเป็ นในการบริ หารงานของบริ ษัท ด้ วยคุณสมบัติและนําประสบการณ์ มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท รวมถึงการมีวิสยั ทัศน์เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและมีประวัติการทํางานทีไม่ด่างพร้ อย แสดงความคิดเห็น
อย่างอิ สระ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดหน้ าที ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักการทัวไปของคูม่ ือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนดังนี
1. ปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyally)
4. กรรมการต้ อง “รับผิดชอบ” (Accountable) ต่อหน้ าที
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ในปี 2560 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างกรรมการ ทําให้ สดั ส่วนกรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร กรรมการทีไม่
เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ มีความเหมะสมและได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีอย่าง
เคร่ งครัดโดยมีกรรมการอิสระร้ อยละ 50
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
บริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม

9.5

การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน

 บริ ษัทมีมาตรการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ ในจริ ยธรรมทีต้ องปฏิบตั ิต่อบริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้นและกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้ าทีด้ วย
ความซือสัตย์ มี ความรั บผิดชอบ มีวินัยและมี จิตสํานึกทีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใ ช้ ตําแหน่งหน้ าที
แสวงหาประโยชน์เพือตนเอง และ/หรื อ ผู้อืนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษัท โดยไม่นํา
ข้ อมูลและทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ เพือประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผู้อืน และห้ ามกระทําการอันเป็ นการ
สนับสนุนบุคคลอืนให้ ทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัท ทังนี บริ ษัทยังได้ กําหนดโทษสําหรับกรณี ทีมีการฝ่ าฝื นใน
การนําข้ อ มูล ภายในของบริ ษัท ไปใช้ เ พื อประโยชน์ ส่วนตัวไว้ ใ นระเบี ยบของบริ ษัท โดยมีโทษตังแต่ก าร
ตักเตือนด้ วยวาจาถึงขันเลิกจ้ าง
 นอกจากนี ในระเบี ยบข้ อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษัทก็มีการกําหนดในเรื องดัง กล่าว
โดยกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ซึงกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานก็ได้ ปฏิบตั ิตามทีกําหนด
 ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด
ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทไปในทางมิชอบ
การกําหนดเรืองการซือขายหลักทรัพย์ ของบริษัท
 บริ ษัทได้ กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึงอยู่ในหน่วยงานทีรับทราบ
ข้ อมูลภายในทําการซือหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน
 ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี ยังกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
(รวมทังคูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ทีมีหน้ าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซือขายหุ้น
ของบริ ษัท ต้ องแจ้ งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันทีมีการเปลียนแปลงและส่งสําเนาให้ เลขานุการบริ ษัท ซึงเป็ นหน้ าทีทีจะต้ องปฏิบตั ิและดําเนินการ
ตามทีกํ าหนด ทังนี ให้ นับ รวมถึงกรรมการและผู้บ ริ หารเมือแรกเข้ ารั บ ตําแหน่งใหม่ ต้ องรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
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 เลขานุ ก ารบริ ษัท ได้ จั ด ทํ ากํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ประจํ า ปี และจัด ส่ง ให้
กรรมการบริ ษัททุกท่านเป็ นการล่วงหน้ า เพือทราบถึงระยะเวลาทีควรงดเว้ นการซือขายหลักทรัพย์
 ในปี 2560 กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่ปรากฏว่ามี
การซือขายหุ้นในช่วงเวลาทีห้ ามมีการซือขายหุ้น
 บริ ษัทมีนโยบายจะดําเนินการให้ มีแนวปฏิบัติ ให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง กรณีจะทําการ
ซือขายหุ้นของบริ ษัท ให้ แจ้ งต่อคณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนทําการซือขาย
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา มีจํานวนเงินรวม 1,815,000.- บาท
- สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชี สงั กัด บุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา มีจํานวนเงินรวม 0 บาท
2. ค่ าบริการอืน (Non-audit fee)
บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอืน
- ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในรอบปี บัญชีทีผ่านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้ องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงทียังให้ บริ การไม่แล้ วเสร็ จในรอบปี บัญชีทีผ่านมามีจํานวนเงิน
0 บาท
- สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชี สงั กัด บุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บัญชีทีผ่านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้ อง
จ่ ายในอนาคตอันเกิ ด จากการตกลงที ยัง ให้ บ ริ ก ารไม่แ ล้ วเสร็ จ ในรอบปี บัญ ชี ทีผ่ านมามี
จํานวนเงินรวม 0 บาท

9.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรื องอืนๆ

เพื อให้ สอดคล้ อง “หลักการกํ ากับ ดูแ ลกิ จการที ดีสํ าหรั บ บริ ษัทจดทะเบี ยน ปี 2555” ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมพัฒนาการกํากับ
ดูแลกิจการให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั และกําหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิโดยได้ จดั แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
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หมวดที 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริ ม และอํานวยความ
สะดวกให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ใช้ สิ ท ธิ ใ นเรื องต่ า งๆ ทังสิ ท ธิ ขั นพื นฐาน และสิ ท ธิ ที ตนเองสมควรได้ รั บ อย่ า งเต็ ม ที
ด้ วยวิธีการและมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียง และไม่มหี ้ นุ ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอืน ดังนัน ได้ กําหนดแนว
ปฏิบตั ิเกียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื องต่างๆ ทีสําคัญ ดังนี
1. สิทธิขันพืนฐาน
 สิทธิในการเป็ นเจ้ าของหุ้น การซือขาย หรื อโอนหุ้นทีตนถืออยู่อย่างเป็ นอิสระ
 สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพืออนุมตั ิเรื องทีสําคัญ
 สิทธิในการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตน
 สิทธิในการแต่งตังหรื อถอดถอนกรรมการ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 สิทธิในการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
 สิทธิการได้ รับส่วนแบ่งในผลกําไร/เงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน
 สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่าวสารของกิจการทีเพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบาง
เรื องแม้ ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้ อยู่ในเกณฑ์ ทีกําหนดให้ ต้องเปิ ดเผย แต่หากบริ ษัทเห็นว่ามี
ความจํ า เป็ นที ผู้ ถื อหุ้ นควรได้ รั บ ทราบ บริ ษั ท ก็ จ ะเปิ ดเผยข้ อมูล นันทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th
2. สิทธิในการรั บทราบข้ อมูลข่ าวสารทีสําคัญ
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สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่าวสารของกิจการทีเพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื อง
แม้ วา่ ตามกฎหมายจะไม่ได้ อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดให้ ต้องเปิ ดเผย แต่หากบริ ษัทเห็นว่ามีความจําเป็ นทีผู้ถือหุ้น
ควรได้ รับทราบ บริ ษัทก็จะเปิ ดเผยข้ อมูลนันทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บ ไซต์ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ www.set.or.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.rwi.co.th
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
 บริ ษัทได้ เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท รวมถึงรายชือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริ ษัท ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพือประชุมสามัญประจําปี ปั จจุบนั ก่อนวันประชุม จํานวนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
 ข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน การซือขายสินทรัพย์ทีสําคัญ
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันนับ จากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้ อมูลที จํ าเป็ นต่อการ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นมันใจและเชื อมันว่าโครงสร้ างการดําเนินงานมีความโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ พร้ อมดําเนินงานอย่ างมีป ระสิทธิ ภ าพเพื อสร้ างความเจริ ญ เติบโตอย่างยังยื น
สร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราทีเหมาะสมและต่อเนือง
 บริ ษัทได้ จดั ช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน
หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลเกียวกับบริ ษัทโดยตรงจากเลขานุการบริ ษัท
ผ่าน E-mail : pipit@rwi.co.th หรือโทรศัพท์สายตรง (02) 682-6328 ต่อ 450
3. สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มให้ มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทีคํานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุมตามแนวทางของกฎหมาย ควบคูก่ บั หลักปฏิบัติเพือการกํากับดูแลกิจการที
ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกํ ากับ
ดูแลกิจการทีดีทงในเรื
ั
องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ กําหนดให้ มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วนั สินสุดรอบปี บัญชี และ
ในกรณีทีมีความจําเป็ นเร่งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึงเป็ นเรื องทีกระทบหรื อเกียวกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรื อเกียวข้ องกับเงือนไข หรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายทีใช้ บังคับ ทีต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
แล้ ว บริษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
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การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จัดประชุมผู้ถือหุ้นทีโรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ เลขที 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทังนีเพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ เข้ าร่ วมประชุมและ
จัดให้ มีการเลียงรับรองทีเหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมาร่ วมประชุมด้ วย พร้ อมสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้
สิ ท ธิ ใ นการแสดงความคิดเห็ น และการออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้ น โดยบริ ษัท ได้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนือง
ทังนี ในปี 2560 บริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมือวันพฤหัสบดีที 27 เมษายน
2560 เวลา 9.00 น. ในการประชุมทุกปี บริ ษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริ มการ
ใช้ สทิ ธิและไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี
 แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ให้ ทราบล่วงหน้ าก่อน 2
เดือน ก่อนวันประชุม คือ ในวันที 21 กุมภาพันธ์ 2560 บนเว็บไซต์ของบริ ษัท www.rwi.co.th และผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้ าร่วมประชุม
 เผยแพร่ ห นั ง สื อ นั ด ประชุ ม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุ ม ทั งหมดทั งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.rwi.co.th) ในวันที 21 มีนาคม 2560 เป็ นการล่วงหน้ ามากกว่า
30 วันก่อนวันประชุม และเป็ นข้ อมูลเดียวกับทีบริ ษัทมอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด ซึงเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปแบบเอกสาร (เป็ นภาษาอังกฤษกรณีผ้ ถู ือ
หุ้นเป็ นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้ า ในวันที 4 เมษายน 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 22 วัน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มี
เวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุม รวมทังได้ ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นเป็ นเวลาติดต่อกัน 3
วัน ก่อนวันประชุม 23 วัน คือในวันที 3-5 เมษายน 2560
 แจ้ งหลักเกณฑ์และขันตอนการเข้ าร่ วมประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้ อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึงเป็ นแบบทีผู้ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็ นแบบที
กระทรวงพาณิ ช ย์ กํ า หนด เพื อให้ ผ้ ู ถื อหุ้น ที ไม่ส ามารถเข้ าประชุ มด้ วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ ตามทีระบุไว้ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะหรื อจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึงก็ได้ ซึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทัง 3 แบบ ได้ ทีเว็บไซต์ของ
บริ ษัท www.rwi.co.th ทังนี บริ ษัทได้ แจ้ งแนวทางการเผยแพร่ ดงั กล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึง
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 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นที มอบฉัน ทะให้ บุคคลอื นเข้ าร่ วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบ
ฉันทะเป็ นการล่วงหน้ าได้ ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ เพือความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานและ
การเข้ าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ า
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode ล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
1 ชัวโมง และต่อเนืองจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ เพือให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมาร่ วมประชุมภายหลังจากที
ได้ เริ มการประชุมแล้ ว โดยมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระทีอยู่ระหว่างการพิ จารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
พร้ อมนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงเป็ นต้ นไป เว้ นแต่ผ้ ูถือหุ้นจะมีความเห็น
เป็ นอย่างอืนโดยในการลงทะเบียน บริษัทได้ จดั ให้ มีบุคลากรอย่างเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเข้ าประชุม
พร้ อมกับจัดเตรี ยมอากรแสตมป์สําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายไว้ บริ การแก่ผ้ ูถือหุ้นทีมอบ
ฉันทะให้ ผ้ อู ืนมาประชุมแทนตน อีกทังจัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นทุกราย เพือใช้ ในการ
ลงคะแนนเสียง
กรณี ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึงหรื อ
กรรมการอิสระซึงเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทคนใดคนหนึงเข้ าประชุมแทนเพือเป็ นตัวแทนรักษาสิทธิ
ของตน
 คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็ นหน้ าทีทีจะต้ องเข้ าร่ วม
ประชุมทุกครังยกเว้ นเจ็บป่ วยหรื อติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมือวัน
พฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560 กรรมการบริ ษัทมีทงสิ
ั น 9 คน ซึงเข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่าน ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงินของบริ ษัท เข้ าร่ วมประชุมเพือ
ชีแจงและตอบข้ อซักถามในเรื องทีเกียวข้ องกับวาระการประชุมหรื อเกียวข้ องกับบริษัท
นอกจากนี ยังมีผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท จํานวน 2 คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ
นางสาวสโรชา ทองสกุล แห่งสํานักงาน บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และทีปรึ กษา
กฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์ จากบริ ษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จํากัด เข้ าร่ วม
ประชุมและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้ วย
 ก่อนเริมการประชุมตามวาระ ผู้ดําเนินการประชุมทําหน้ าทีแจ้ งจํานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นทีเข้ า
ร่ วมประชุม พร้ อมชีแจงให้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีต้ องลงมติในแต่
ละวาระตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และประธานกรรมการซึงทําหน้ าทีประธานทีประชุมกล่าวเปิ ด
การประชุม
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กําหนดสิทธิ ออกเสียงในทีประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุ้นที ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึงหุ้นมีสิท ธิ เท่ากับ
หนึงเสียงและไม่มหี ้ นุ ใดมีสิทธิพิเศษทีจะจํากัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นรายอืน
 ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิมวาระ
หรือเปลียนแปลงข้ อมูลสําคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า และจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพียงพอกับ
การนําเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มทีในแต่ละวาระหากมีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเพิมวาระระหว่างการประชุมเพือพิจารณาเรื องอืนนอกเหนือจาก
ทีกําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม จะต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในปี 2560 ได้ มีผ้ ูถือหุ้น 1 รายซักถาม ซึงประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการทีเกียวข้ อง เป็ น
ผู้ตอบข้ อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริ ษัทได้ จดบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมทัง
คําถาม-คําตอบ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
 การลงคะแนนจะกระทํ าโดยเปิ ดเผย ในการใช้ สิทธิ ออกเสียงแต่ละวาระใช้ วิธี เก็บ บัตรยื นยัน
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง เพือคํานวณหักออก
จากผู้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนทังหมด และสําหรับวิธีการนับคะแนน บริ ษัทได้ นําระบบ Barcode เป็ น
เครื องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบพร้ อมกัน เพือให้ เกิดความ
ถูกต้ อง รวดเร็ ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ ทนั ทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมือวันพฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี
เห็นด้ วย
วาระที

ราย

1, 3
และ 4

38

5
6-7

หุ้น

ไม่ เห็นด้ วย
%

บัตรเสีย

งดออกเสียง

ราย

หุ้น

%

ราย

หุ้น

%

ราย

หุ้น

%

458,026,694 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

458,126,594 100

1

100

0

-

-

-

-

-

-

39

458,126,694 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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สําหรั บวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทีสําคัญ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลประกอบไว้ ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้ แก่
1. การแต่ งตังกรรมการบริ ษัท : บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยมีข้อมูลเบืองต้ นของบุคคลทีเสนอให้ เลือกตัง การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนโดยระบุไว้ ชัดเจน หากเป็ น
บริ ษัททีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท และการเข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ ผ่านการพิ จารณากลันกรองจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึงดูถึงความ
เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้มีคุณธรรม
และมีประวัติการทํางานทีไม่ด่างพร้ อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึง
ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงทีผ่านมา ทังนีบริษัทยังมิได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
2. ค่ าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร
โดยพิจารณากําหนดจ่ายเป็ นรายครังตามการเข้ าร่ วมประชุม โดยกลันกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ
เหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี บริ ษัทได้ เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
เป็ นประจําทุกปี และเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลในรายงานประจําปี หัวข้ อ “โครงสร้ างการ
ถือหุ้นและการจัดการ ข้ อ 2 โครงการจัดการ ข้ อย่อยเรื องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร” และแบบ 56-1
ในหัวข้ อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริ หาร”
3. การแต่ งตังผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํา นวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษัทได้ ให้ รายละเอียด
เกียวกับชือผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
คุณภาพของการปฏิ บัติงานในช่วงปี ทีผ่านมา และความสัมพันธ์ กับบริ ษัท จํานวนปี ทีทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบ
บัญ ชี ใ ห้ กับ บริ ษัท ข้ อมูลเปรี ย บเที ย บค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี ระหว่างปี ปั จ จุบัน กับ ปี ที ผ่ านมา และ
ค่าบริ การอืนทีมีการรับบริ การจากสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัดอยู่ทังของบริ ษัท โดยได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ซึงได้ ชีแจงไว้ ในรายงานประจําปี ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้ อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
4. การจ่ ายเงินปั นผล : บริ ษัทได้ ให้ รายละเอียดเกียวกับการจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปั นผล
ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และมีการเปรี ยบเทียบเงินปั นผลทีจ่ายระหว่างปี ปั จจุบัน
กับปี ทีผ่านมา พร้ อมทังระบุวนั กําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนด
สิทธิในการรับเงินปั นผล
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แนวปฏิบัติเกียวกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ สําหรั บการประชุม
ในการประชุ มผู้ถื อ หุ้ น หากมี ก รรมการท่ า นใดมีส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย หรื อ มีส่ ว นเกี ยวข้ องในวาระใด
กรรมการท่านนันจะแจ้ งต่อทีประชุมเพือขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนันๆ
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดเผยมติทีประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ในวันทํา
การถัดไป
 เลขานุ ก ารบริ ษั ท บั น ทึ ก ข้ อมู ล และจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ วน มีรายชือกรรมการบริ ษัททีเข้ า/ไม่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังสาเหตุการลา คําชีแจงทีเป็ นสาระสําคัญ
คําถามหรื อคําตอบหรื อข้ อคิดเห็น โดยสรุ ปรายละเอียดในแต่ละวาระเป็ นไปตามข้ อเท็จจริ งในทีประชุม มีการ
สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็ น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง รายงานการ
ประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริ ษัท ซึงเป็ นประธานทีประชุมและจัดส่งรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเผยแพร่ ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของ
บริ ษัททังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือเป็ นช่องทางให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบและสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้
โดยไม่ต้องรอให้ ถึงการประชุ มในคราวถัดไป พร้ อมทังดําเนิ นการนํ าส่ง รายงานการประชุมผู้ถื อหุ้ นต่ อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด สําหรับผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัท
ได้ ถา่ ยภาพบรรยากาศการประชุมเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดข้ อมูล
การประชุม
 หลัง จากที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ อ นุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั นผล บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง มติ ที ประชุ ม รวมถึ ง
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และประสานงานกับ
นายทะเบียนบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นมันใจว่าจะได้ รับผลตอบแทน
ตามสิทธิอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
4. การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
 บริ ษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ ในกลุม่ ของบริ ษัท และบริ ษัทกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ า
ร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมือวันที 16 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 17 มีนาคม 2560
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 คณะกรรมการบริ ษัทรวมคู่สมรสและบุตรที ยังไม่บ รรลุนิติภ าวะ ถื อหุ้นรวมกัน เท่ ากับร้ อยละ
0.0002 ซึงไม่เกินกว่าร้ อยละ 25 ของหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วของบริ ษัท
 สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้ อยละ 25.76 ของหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมด
ซึงเกินกว่าร้ อยละ 25 ของหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วของบริ ษัท
 บริ ษั ท มี สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ของนั ก ลงทุ น สถาบั น รวมกั น เท่ า กับ ร้ อยละ 0.49
ออกจําหน่ายแล้ วทังหมด

ของหุ้ นที

หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กํากับดูแลและให้ ความสําคัญในการรั กษาและยกระดับ คุณ ภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (AGM) ทีจัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย พร้ อมทัง
เป็ นผู้ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2560 โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมโครงการการ
ประเมิน AGM และได้ รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยียม”
บริ ษัทมุง่ มันสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึงเป็ นเรื องทีบริ ษัทให้ ความสําคัญและได้ กําหนด
เครื องมือทีสนับสนุนให้ เกิดความเท่าเทียมกัน โดยการกําหนดกระบวนการทีอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เข้ าประชุมได้ โดยไม่ย่งุ ยากจนเกินไป ดังนี
การใช้ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริ ษัทได้ จัดทําหนังสือนัดประชุม รวมทังเอกสารประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้ อมกับชุดภาษาไทย พร้ อมทังสามารถดูได้ จากเว็บไซต์
ของบริ ษัท ซึงมีทงฉบั
ั บภาษาไทยและอังกฤษ
(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในทีประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึงหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหนึงเสียง (หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญทังหมด)
(3) ในปี 2560 บริ ษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทังหมด 1 ครัง ในวันพฤหัสบดีที 27 เมษายน
2560 โดยมอบให้ บริ ษัท ศูนย์ รับ ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึงเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท
ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า 22 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษัท www.rwi.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์  ข้ อมูลผู้ถือหุ้น  การประชุมผู้ถือหุ้น เป็ น
การล่วงหน้ ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มเี วลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุม
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(4) บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ซึงสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าประชุมเพือเป็ นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึงเป็ นแบบทีผู้ถือหุ้นกํ าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรื อสามารถ
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึงได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
พร้ อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริ ษัท www.rwi.co.th เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ Download ได้
บริ ษัทจัดให้ มอี ากรแสตมป์ไว้ บริ การ เพืออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560 มีผ้ รู ับมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเป็ นผู้ออกเสียงแทน โดยมีจํานวนหุ้นที
เข้ าร่วมประชุมทังหมด 458,126,694 หุ้น คิดเป็ น 76.33 ของจํานวนหุ้นทังหมด 600,202,100 หุ้น ดังนี
ผู้รับมอบฉันทะ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บุคคลอืน

จํานวน (ราย)
15

จํานวนหุ้น
11,602,335

สัดส่ วนร้ อยละ
1.93

5

114,800

0.02

(5) บริ ษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบี ยบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการ
เพิมวาระการประชุม หรื อเปลียนแปลงข้ อมูลสําคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้
ผู้ถือหุ้น เพื อให้ กระบวนการนับคะแนนดําเนิ นการอย่างมีประสิทธิ ภาพและรวดเร็ ว บริ ษัทจะนับคะแนน
เฉพาะผู้ทีไม่เห็นด้ วย และ/หรื อ งดออกเสียงเท่านัน แล้ วจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดทีเข้ าร่ วม
ประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนทีเห็นด้ วย ดังนัน หากวาระใดวาระหนึงมีผ้ ถู ือหุ้นทีไม่เห็นด้ วยหรื องด
ออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนนแล้ วชูบัตรลงคะแนนทีได้ รับเมือขณะลงทะเบี ยนขึน
ซึงบัตรลงคะแนนดังกล่าวนันจะมีชื อของผู้เข้ าร่ วมประชุม จํ านวนหุ้นทีถื อ หรื อได้ รับมอบฉันทะ และแถบ
Barcode เจ้ าหน้ าทีจะบันทึกคะแนนด้ วยระบบ Barcode พร้ อมทังเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ เป็ นหลักฐาน
เพื อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ พร้ อมกันนีผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้ าจอทีอยู่ในห้ องประชุม
ทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ูเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเป็ น
จํานวนคะแนนเท่าไหร่ ไปพร้ อมกัน
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(7) บริ ษัทจัดให้ มีอากรแสตมป์ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย เพื ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นที มอบ/
ได้ รับมอบฉันทะทีไม่ได้ ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ
(8) บริ ษัทได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2560 และจัดให้ มีการเผยแพร่
รายงานการประชุม และภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม
การดูแลการใช้ ข้อมูลภายในและการกําหนดเรื องการซือขายหลักทรั พย์ ของบริษัท
รายละเอียดปรากฏในข้ อ 9.5 การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
 บริ ษัทมีนโยบายจะดําเนินการให้ มีแนวปฏิบัติ ให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง กรณี จะทําการซือ
ขายหุ้นของบริ ษัท ให้ แจ้ งต่อคณะกรรมการ และ/หรื อ เลขานุการบริ ษัท ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนทําการ
ซือขาย
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 บริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นทีชัดเจน โปร่ งใส จึงไม่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึง โดยได้ เปิ ดเผยโครงสร้ างการถื อหุ้น ของบริ ษัท ไว้ ในรายงานประจํ าปี อย่างละเอีย ด รวมถึงการ
เปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารอย่างครบถ้ วน
 การทํ า รายการระหว่ า งกั น บริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น การด้ ว ยความรอบคอบ สมเหตุ ส มผล คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท และได้ ก ระทํ าอย่างยุติธรรม โดยกํ าหนดราคาเป็ นไปตามราคาตลาดและ
เป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ าและเงือนไขการค้ าทีเป็ นธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ด้ วยการ
จัดวางระบบการปฏิบัติในเรื องดังกล่าวด้ วยความโปร่ งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยกําหนดเป็ นนโยบายหนึงในการกํากับดูแลกิจการทีดี และกําหนดไว้ ในจริ ยธรรมทีต้ อง
ปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
 บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพือให้ เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล เช่น รายการทีเกียวโยงกัน
บริ ษัทได้ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกันและในกรณี ทีมีการทํารายการทีเกียวโยงกันที
เข้ าข่ายต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ดําเนินการตามขันตอนข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศและข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทํารายการบริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายละเอียด
และเหตุผลของการทํารายการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนทุกครัง
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 บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสว่ นได้ เสียต้ องออกจากห้ องประชุม และ/หรื อ งดออกเสียงในวาระ
นัน เพือให้ กรรมการบริ ษัททีไม่มีสว่ นได้ เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มทีและมีอิสระในการลงมติ
โดยเลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริ ษัททีมีสว่ นได้ เสียมีท่านใดบ้ าง
เมือเสร็ จสินการประชุมได้ เปิ ดเผยชือความสัมพันธ์ ของบุคคลทีเกียวโยง การกําหนดราคา มูลค่าของรายการ
และกรรมการบริ ษัทที มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย ตามเวลาที กํ าหนดและได้ เผยแพร่ บนเว็บไซด์ ของบริ ษัทอีกทางหนึง เพื อให้ เกิ ดความ
โปร่งใส รวมทังมีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
การดูแลเรืองการซือขายสินทรั พย์
บริ ษัทดูแลการซือขายสินทรัพย์ให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนเรื องการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ โดยในการทํารายการดังกล่าวกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียไม่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจเพือให้ เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทยึ ดมันในความรั บ ผิดชอบและเคารพต่ อสิ ทธิ ข องผู้มีส่ วนได้ เ สีย กลุ่มต่างๆ ทังภายในและ
ภายนอกบริ ษัท ภาครัฐ และหน่วยงานทีเกียวข้ อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้ อม
คํานึงถึงการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจร่ วมกัน เอือประโยชน์ซงกั
ึ นและกัน อันจะนําไปสูก่ ารทําธุรกิจทียังยืน และ
ได้ กํ าหนดเป็ นแนวปฏิ บัติไ ว้ ใ นจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษัท เพื อให้ เกิ ดความมันใจว่า สิท ธิ ตามกฎหมายที
เกียวข้ องของผู้มีส่วนได้ เสียจะได้ รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็ นธรรมทุกฝ่ าย และปฏิ บตั ิด้วยความเสมอภาค
และกรณี ทีเกิ ดความเสียหายบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ จะร่ วมกัน หาแนวทางแก้ ไข และกํ าหนด
มาตรการทีเหมาะสมเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย
ช่ องทางการมีส่วนร่ วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ติดต่อสือสาร เสนอแนะ หรื อแจ้ งเบาะแส เมือพบ
เรื องทีอาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานในบริ ษัท ตลอดจน
พฤติกรรมที อาจะเป็ นปั ญหาและก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท รวมทังการรั บข้ อร้ องเรี ยนในกรณี ที
พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียถูกละเมิดสิทธิหรื อไม่ได้ รับความเป็ นธรรม โดยจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื อง
พร้ อมชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื อง ดังนี
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1. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1 กรรมการผู้จัดการ ที suthin@rwi.co.th
1.2 เลขานุการบริ ษัท ที pipit@rwi.co.th
2. ส่งไปรษณีย์ ปิ ดผนึก มายัง
2.1 คุณสุทิน เผด็จภัย“กรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การ” หรื อ
2.2 คุณพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ“เลขานุการบริ ษัท”
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชัน 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
บริ ษัทกําหนดให้ ต้องรายงานข้ อร้ องเรี ยน / ข้ อเสนอแนะของพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียต่อคณะ
กรรมการบริ หารทุกเดือน และทําการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท
ตามลําดับ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
1. ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทําให้ เกิดความ
ไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริ ษัทจะเก็ บ ข้ อมูล ที เกี ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้ องเรี ย น
โดยกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนทีเป็ นพนักงาน รวมถึงให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง จะได้ รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติทีไม่เป็ นธรรมอันเนืองมาจากสาเหตุแห่งการ
แจ้ งข้ อร้ องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบตั งิ าน เปลียนตําแหน่งงาน เลิกจ้ าง เป็ นต้ น
นอกจากนี บริ ษั ท ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ เ สี ย แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อเสนอแนะ ตลอดจน
ข้ อร้ องเรี ยน ผ่านช่ องทางและกิ จกรรมที บริ ษัทจัดขึน อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัท
ซึงเป็ นอีกหนึงช่องทางทีคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นซึงรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อยและนักลงทุนสถาบัน มีโอกาพบปะสือสารและรับฟั งรายงาน ความก้ าวหน้ าและผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทในปี ทีผ่านมา ทังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้ อม ซึงข้ อซักถาม ข้ อติชม ข้ อเสนอแนะ และข้ อ
ร้ องเรี ยนต่างๆ จะส่งต่อให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ งเพือตอบสนองความต้ องการของผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน

73
รั บรองความถูกต้ อง.................................................

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

ทังนี บริ ษั ท จะรั บ ฟั ง และดํ าเนิ น การกั บ ทุ ก ข้ อ ร้ องเรี ย นอย่ า งเสมอภาค โปร่ ง ใสและเป็ นธรรม
ดําเนินการโดยใช้ กลไกทีไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อผู้แจ้ งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนทีเป็ น
ระบบและยุติธรรม ข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนจะถูกรักษาไว้ เป็ นความลับของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ คํานึงถึงความสําคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียขององค์ กรอย่าง
ต่อเนืองมาโดยตลอด ทําให้ ในปี ที ผ่านมาไม่ป รากฏกรณีทีบริ ษัทฝ่ าฝื นกฎหมายด้ านแรงงาน การเลิกจ้ าง
ผู้บริ โภค การแข่งขันทางการค้ าและสิงแวดล้ อม และไม่ปรากฏข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
จริ ยธรรมธุรกิจในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
บริ ษั ทได้ กํ าหนดนโยบายการปฏิ บัติต่อ ผู้มีส่ วนได้ เ สี ย โดยจัดทํ าเป็ นคู่มื อ “จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ ใ ห้ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ เพือเป็ นกรอบความ
ประพฤติด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจทีคํานึงถึงการสร้ างความสมดุลและเป็ นธรรมแก่
ผู้มีส่วนได้ เสีย ซึงได้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย รวมทังพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ เสียในการเสริ มสร้ างผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างยังยืน โดยกําหนดไว้ ดงั นี
ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่และรายย่อยตามทีกําหนดไว้ โดยกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริ ษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันมุ่งมันในการสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริ ญเติบโตและสร้ างผลตอบแทนทีเหมะสมและเป็ นธรรมอย่างต่อเนือง
รวมทังมีระบบบริ หารจัดการอย่างโปร่ งใสและมีระบบทีเชือถือได้
ในปี 2560 บริ ษัทงดจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2559 เนืองจากบริ ษัทต้ องสํารองตาม
กฎหมาย และสํารองเงินสดเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนเพิมในโครงการต่างๆ ในอนาคต
นอกจากนี ได้ รายงานผลการดําเนินงานของกิจการเป็ นประจําทุกไตรมาส และเปิ ดเผยการทํา
รายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันในเงือนไขทีเสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัท
ทังนี ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริ ษัทได้ รับเชิญเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระสําคัญต่างๆ โดยได้ รับข้ อมูลข่าวสารทีสําคัญหลากหลายรู ปแบบ อาทิ หนังสือ
เอกสารและข้ อมูลอิเลคโทรนิค
พนักงาน : พนักงานของบริ ษัททุกคนเป็ นทรัพยากรทีมีค่าและเป็ นส่วนสําคัญทีสุดในการขับเคลือน
ธุรกิจสู่ความสําเร็ จต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมันทีจะให้ พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและ
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เชือมันในองค์กร โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริ มสร้ าง
บรรยากาศการทํางานร่ วมกันเพือสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ ทังนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทํางาน
บริ ษัทมีนโยบายพืนฐานในการส่งเสริ มให้ พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชือมันและไว้ ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่าง
สุภาพ และเคารพศักดิศรี ในความเป็ นมนุษย์และสิทธิสว่ นบุคคล
ทั งยั ง ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการส่ ง เสริ มพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานทุ ก คนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ให้ พร้ อมปฏิบตั ิงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจทีผันผวน รวมถึงการสร้ างความมันคงใน
อาชีพ และให้ โอกาสในการเจริ ญก้ าวหน้ าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้ มีส่วนร่ วมในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน มีการให้ ผลตอบแทนด้ วยความเป็ นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
สวัสดิการพนักงาน : บริ ษัทได้ จัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพเพือดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานใน
ระยะยาวและเพือส่งเสริ มการออมเงินไว้ ในอนาคต รวมทังเป็ นแรงจูงใจให้ พนักงานปฏิบัติกบั บริ ษัทเป็ นระยะ
เวลานาน โดยพนักงานทีเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพจะได้ รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้ อยละ
5 ของอัตราค่าจ้ างและสมาชิกต้ องสะสมเงินเข้ ากองทุนในอัตราเดียวกันด้ วย เมือพนักงานพ้ นสมาชิกภาพ
พนักงานจะได้ รับ เงิ นสมทบรวมทังส่วนเฉลี ยผลประโยชน์ สุท ธิ ข องกองทุน และเป็ นสือกลางให้ ความ
ช่วยเหลือในเรื องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน และดูแลพนัก งานให้ มีคุณภาพชีวิตการทํางานทีดี สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆให้ แก่พนักงานของบริ ษัท ดังนี
- จัดให้ มีการส่งเสริมการศึกษาทังในและนอกเวลาทํางาน
- จัดให้ มีการอบรมความรู้ เกียวกับการทํางาน ทังในและนอกสถานที อย่างต่อเนือง
- จัดให้ มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้ มีเครืองแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
- จัดให้ มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- จัดให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่านํามัน
- จัดให้ มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี ประสบภัย กรณีเสียชี วิตของบิ ดา มารดา และคู่สมรสของ
พนักงาน
- จัดให้ มีเงินสงเคราะห์เมือพนักงานถึงแก่กรรม
- จัดให้ มีโรงอาหารทีถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
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- จัดให้ มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้ มีกองทุนสํารองเลียงชีพเพือการออมเงินในอนาคต ซึงทางสมาชิกจะต้ องส่งเงินเข้ ากองทุน
ในอัตรา ร้ อยละ 5 ของค่า จ้ าง และจะได้ รับ เงิ นสมทบกองทุน จากบริ ษัททุกเดือนในอัตรา
เดียวกัน
- จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี และตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสียงจากการทํางาน
- จัดให้ มีส่ง พนักงานไปร่ วมอบรม สัมมนากับ ภายนอกซึงจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื อเป็ นการ
พัฒนาและเพิมความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานให้ แก่พนักงานอย่างต่อเนือง
- จัดให้ มีเงินบําเหน็จให้ แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพือประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
- จัดให้ มีสหกรณ์ออมทรัพย์
- จัดให้ มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้ าน
- จัดให้ มีห้องพยาบาลของบริ ษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ รวมทังเวชภัณฑ์และยา
- จัดให้ มีการแข่งขันกีฬา เพือเสริ มสร้ างสุขภาพทีดี สร้ างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ อนั ดีในหมู่
พนักงาน
ความปลอดภัยและสุ ขอนามั ยในการทํางาน : บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการดูแลเรื องความ
ปลอดภัย และสุขอนามัยในการทํางาน โดยมีก ารจัดตังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สิงแวดล้ อม เพือดําเนินงานเกียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยทีดีแก่พนักงาน โดยจัดให้ มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของสถานทีทํางานสมําเสมอ มีเจ้ าหน้ าทีรั กษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง ติดตังกล้ อง
วงจรปิ ด (CCTV) ติดตังระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้ มีการ
ฝึ กซ้ อมดับเพลิงเบืองต้ น ฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบืองต้ นแก่พนักงานต่อเนืองทุกๆ ปี
นอกจากนี บริ ษัทยังมีการสือสารเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารความรู้ ตา่ งๆ เกียวกับการป้องกันโรค และ
การดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริ ษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ตามความต้ องการของแต่ละหน่วยงาน เพือสร้ างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทังในด้ านการตลาด
พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต
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ช่ องทางการสื อสารสํ า หรั บ พนั กงาน : บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานมีช่องทางการสื อสาร
เสนอแนะ ร้ องเรี ย น และแจ้ งปั ญ หาต่างๆ ระหว่ างพนัก งานกับ ผู้ บัง คับ บัญ ชา โดยผ่ า นคณะกรรมการ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ หรื อผ่านระบบเว็บไซต์ของบริ ษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ในปี ที ผ่ า นมาข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ได้ รั บ การพิ จ ารณาและดํ า เนิ น การแก้ ไ ข เพื อเป็ นการรั ก ษา
ความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกัน บริ ษัทรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคกันและดําเนินการโดยใช้ กลไกทีไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส ซึงได้ ถกู รักษาไว้
เป็ นความลับของบริ ษัท
สิทธิมนุ ษยชน : บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิ มนุษยชนอย่างเคร่ งครั ด
และถือว่าพนักงานทุกคนได้ รับเกียรติและเคารพในสิทธิ ส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ทังการแบ่งแยกสีผิว เชือชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบตั ิพืนฐานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
 ให้ ความรู้ เรื องสิทธิมนุษยชนให้ กบั พนักงานและไม่สนับสนุนกิจการทีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลียงการเป็ นพันธมิตรกับองค์กรทีจะนําไปสูก่ ารละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ให้ สิทธิพนักงานในการโต้ แย้ งเพือพิสจู น์ตนเอง กรณี ถกู บ่งชีความผิดหรื อทุจริ ตต่อหน้ าทีการงาน
ไม่มีการเลิกจ้ างอย่างไม่เป็ นธรรม
 จัดให้ มีช่ องทางการสื อสาร เพื อให้ พ นักงานหรื อ ผู้ ที เชื อว่ า สิ ท ธิ ข องตนถู ก ละเมิดหรื อ ได้ รั บ
การปฏิ บัติอย่างไม่เป็ นธรรมสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคําร้ องเรี ยนพึงได้ รับการเอาใจใส่
และดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
ลูกค้ า : บริ ษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า เพือนําไปสูค่ วามสําเร็ จของธุรกิจ
บริ ษัทด้ วยการปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ทีได้ ตกลงไว้ กับลูกค้ า พึงปฏิบัติต่อลูกค้ าอย่างเสมอภาค และเป็ น
ธรรม โดยตังอยู่บนพืนฐานของการได้ รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมของทังสองฝ่ าย และส่งมอบสินค้ าและบริ การ
ในราคาทีเป็ นธรรม
 จัดให้ มีการให้ คําแนะนํา รวมถึงข้ อมูลทีถูกต้ องและเพียงพอแก่ลูกค้ า ตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว และรักษาความลับของลูกค้ า รวมถึงไม่นําความลับของลูกค้ าไปใช้
เพือประโยชน์ของตนหรื อผู้ทีเกียวข้ องโดยมิชอบ
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 คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพือเพิมคุณค่าให้ แก่สินค้ าและบริ การอย่างต่อเนืองตามนโยบายคุณภาพ
ของบริ ษัท “มุง่ มันผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนือง”
 จัดให้ มีหน่วยงานเพื อให้ บ ริ ก ารลูกค้ าหรื อผู้บริ โภค ร้ องเรี ย น สอบถามข้ อมูล และเสนอแนะ
เกี ยวกับคุณภาพของสินค้ าและบริ ก ารได้ อย่ างสะดวก โดยเน้ นการเข้ าถึงความต้ องการของ
ลูกค้ าอย่างแท้ จริง พร้ อมจะดําเนินการอย่างเป็ นธรรมต่อลูกค้ าหรื อผู้บริ โภค
ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าทีเป็ นนัยสําคัญ ส่วนข้ อร้ องเรี ยนอืนๆ บริ ษัทได้ นํามา
วิเคราะห์ หาสาเหตุ เพื อดําเนินการแก้ ไข ป้องกัน และติดตามทังระบบและปรั บใช้ กับ ทังองค์ กร เพื อมิให้
ข้ อบกพร่ องนันเกิ ดขึนอีก และจากการทีกรรมการผู้จัดการให้ ความสําคัญต่อเรื องดังกล่าวโดยกําหนดให้
หน่วยงานทีเกียวข้ องมีหน้ าทีต้ องรายงานต่อฝ่ ายบริ หารทุกครัง เพือดําเนินการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ให้ ลลุ ่วงไป
ด้ วยดี พร้ อมเสริ มสร้ างสัมพันธภาพทีดีต่อกัน สร้ างความพึงพอใจแก่ลูกค้ าเดิมและลูกค้ าใหม่ ส่งผลให้ มี
คําสังซือสินค้ าอย่างต่อเนือง
คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าทีสุจริ ตและเป็ น
ธรรม ปฏิ บัติตามข้ อตกลงทีมีต่อคู่แข่งทางการค้ าอย่างเสมอภาค ภายใต้ กรอบของกฎหมายและจริ ยธรรม
ทางธุรกิจของบริ ษัทรวมทังไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ตหรื อไม่
เหมาะสม และไม่ทําลายชือเสียงโดยการกล่าวหา ให้ ร้ายคูแ่ ข่งทางการค้ า
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื องทีเกียวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
คู่ค้า : บริ ษัทให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตังอยู่บนพืนฐาน
ของการได้ รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมทังสองฝ่ าย การดําเนินธุรกิจกับคูค่ ้ าต้ องไม่นํามาซึงความเสือมเสียต่อ
ชือเสียงของบริ ษัทหรื อขัดต่อกฎหมาย
 ไม่เ รี ยก รั บ หรื อยิ นยอม ทีจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อืนใดซึงอยู่นอกเหนื อข้ อตกลงทาง
การค้ า
 มุ่งสร้ างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือทีดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับคู่ค้า เพื อเสริ มสร้ าง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซือจัดหา เป็ นกระบวนการสําคัญ ในการบริ หารค่าใช้ จ่ายและคุณ ภาพสินค้ า
เพือประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ า
 มีแนวปฏิบตั สิ ง่ เสริ มให้ คคู่ ้ ามีสว่ นร่ วมในมาตรฐานสากลทีเกียวข้ องกับสิงแวดล้ อม
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ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีทีบริ ษัทไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีมีตอ่ คูค่ ้ า
เจ้ าหนี : บริ ษัทรักษาและปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีตอ่ เจ้ าหนีโดยเคร่งครัด พร้ อมสร้ างความสัมพันธ์ กบั
เจ้ าหนี เพือให้ เกิดความเชือมันและความไว้ วางใจกันโดยจ่ายชําระให้ เจ้ าหนีตรงตามกําหนดเวลาและตาม
ข้ อตกลงอย่างเคร่ งครัดและตรงตาม Credit Term ทีได้ ตกลงไว้ ล่วงหน้ าบริ ษัทใช้ วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
ในระบบ Media Clearing ซึงเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่เจ้ าหนี ปั จจุบันบริ ษัทมีเพียงเจ้ าหนีทางธุรกิจ
ซึงในปี ทีผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริ ษัทมีการผิดนัดชําระหนีใดๆ
แรงงาน : บริ ษัทดูแลให้ การดําเนินงานทีปฏิบตั งิ าน ไม่ใช้ แรงงานทีผิดกฎหมาย
สิทธิทางการเมือง : บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานใช้ สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมทังผู้บริ หารและพนักงานไม่ใช้ อํานาจหน้ าทีชีชวน
ให้ เพือนร่วมงาน รวมถึงผู้ใต้ บงั คับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
ภาครั ฐ : บริ ษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีกํากับ
ดูแลอย่างเคร่ งครัด โดยให้ ความร่ วมมือในการให้ ข้อมูลข่าวสารทีถูก ต้ อง ตามทีหน่วยงานภาครั ฐร้ องขอ
พร้ อมสร้ างความสัม พั น ธ์ ที ดี กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทังนี บริ ษั ท ได้ จ่ า ยภาษี ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทัน เวลา
ตามข้ อกําหนดของกฎหมายทังภาษี มูลค่าเพิ ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี เงิน ได้ หัก ณ ทีจ่าย ภาษี ป้าย ภาษี
โรงเรือน ภาษีศลุ กากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
สังคม และชุมชน : บริ ษัทได้ จดั กิจกรรม หรื อเข้ าไปมีสว่ นร่ วมสนับสนุนกิจกรรม ทีเกียวข้ องกับการ
พัฒนาสังคมและชุมชนและสร้ างความเข้ าใจและสือสารกับสังคมและชุมชน ถึงการดําเนิ นงานของบริ ษัท
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ งทีอาจเปิ ดเผยได้
สิงแวดล้ อม : บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมดูแลรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม และ
การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิงแวดล้ อม กําหนดให้ เป็ นนโยบายหนึงในพันธกิจ
ของบริ ษัท
 ส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสํานึกในเรื องความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมทัวทังองค์กรอย่างต่อเนือง
โดยขับเคลือนทังจากภายในสูภ่ ายนอกและภายนอกสูภ่ ายใน
 ปรั บ ปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต เครื องจักร และเทคโนโลยี อย่ างต่อเนื อง มีการบริ หาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ ทังในกระบวนการผลิตสินค้ าและบริ การ เพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
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 เพื อให้ สอดคล้ องกับนโยบายด้ านการจัดการสิงแวดล้ อม บริ ษัทได้ ปฏิ บัติตามข้ อกํ าหนดด้ าน
บริ หารจัดการสิงแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004
การให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื องสิงแวดล้ อม : บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญต่อ
การรณรงค์ปลูกจิตสํานึกทีดีแก่ผ้ ูบริ หารและพนักงานในการมีส่วนร่ วมดูแลรักษาสิงแวดล้ อม จึงเสริ มสร้ าง
ความรู้เรื องสิงแวดล้ อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้ อมเอกสารให้ ความรู้เกียวกับสิงแวดล้ อม
การส่ งเสริ มให้ มีการใช้ ทรั พยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ : บริ ษัทกําหนดนโยบายให้ พนักงานใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้ พลังงาน และสร้ างจิตสํานึกให้ พนักงานทัง
องค์ กรมีส่วนร่ วมในประหยัดพลังงานในทุกด้ านทังไฟฟ้ า นํ ามัน และนําประปาอย่างต่อเนือง ทังสถานที
ทํางานและในครัวเรื อน ให้ ความรู้ เกียวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้ อน
และลดปริ มาณการใช้ กระดาษด้ วยการรณรงค์ให้ ใช้ กระดาษ 2 หน้ า พร้ อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดแทนการใช้ กระดาษ เป็ นต้ น
นโยบายทีจะไม่ เกียวข้ องกับการละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา : บริ ษัทยึดถือนโยบายการดําเนิน
ธุรกิจบนพืนฐานของจริ ยธรรมและคุณธรรม ดังนัน บริ ษัทจะไม่เกียวข้ องกับการละเมิดทรั พย์สินทางปั ญญา
แต่สร้ างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้ พนักงานสร้ างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทังด้ าน
ขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริ การ รวมถึงการร่ วมคิดร่ วมทํ ากับ ลูกค้ า คู่ค้า และองค์กรภาครั ฐอย่าง
ต่อเนือง เพือให้ ได้ นวัตกรรมสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ ตอบสนองความต้ องการของตลาดและลูกค้ า
ในปี 2560 ทีผ่านมา บริ ษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และการละเมิดลิขสิทธิทาง
การค้ า
นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับการต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน และการให้ หรื อรั บสินบน
เพือประโยชน์ ทางธุรกิจ : บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ยึดมันในความถูกต้ อง โดยจัดให้ มีแนวทาง
ในการต่อ ต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน รวมถึง การสนับ สนุน กิ จ กรรมที ส่งเสริ มและปลูก ฝั ง ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและ
พนักงาน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสําเร็ จของงาน
ด้ วยวิธีการทุจริ ต โดยพนักงานทุกคนทีผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่จะต้ องได้ รับ การฝึ กอบรมและ
ให้ ความรู้ เกียวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ของบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริต การคอร์ รัปชันโดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
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 ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หารและพนัก งานกระทํ าการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ องหรื อ ยอมรั บ
ซึงทรั พย์ สินหรื อผลประโยชน์ อืนใด สําหรั บ ตนเองหรื อผู้อืนทีส่อไปในทางจูงใจให้ ปฏิ บัติหรื อ
ละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าทีในทางมิชอบหรื ออาจทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
 ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานให้ หรื อเสนอทีจะให้ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อืนใด
แก่บุคคลภายนอก เพือจูงใจให้ บุคคลนันกระทําหรื อละเว้ นการกระทําใดทีผิดต่อกฎหมาย หรื อ
โดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้ าทีของตน
 จัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่งใสและถูกต้ อง
 จัดให้ มีช่องทางในการสือสารเพือให้ พนักงานและผู้ทีมีส่วนเกียวข้ องสามารถทีจะแจ้ งเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมันใจว่าจะได้ รับ การคุ้มครอง และแต่งตังเจ้ าหน้ าทีทีมีหน้ าที ตรวจสอบทุก
เบาะแสทีมีการแจ้ งเข้ ามา
และเพื อเป็ นการยกระดับ มาตรฐานในการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใสของบริ ษั ท ในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทให้ บริ ษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึงได้ ผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 เมือวันที 8
พฤษภาคม 2560
ช่ องทางการรั บแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนการทุจริตคอร์ รัปชัน
เพื อให้ บริ ษัทมีการกํากับดูแลกิ จการที ดีและให้ สิทธิ แก่พนัก งานทุกคนและผู้มีส่วนได้ เสีย ทุกกลุ่ม
สามารถติดต่อสือสารหรื อแจ้ งเบาะแส คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/
หรือ กรรมการผู้จดั การ และ/หรือ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณารับเรื องแจ้ งเบาะแสข้ อร้ องเรี ยนการกระทํา
ทีอาจทําให้ เกิดความสงสัยได้ ว่าเป็ นการทุจริ ตคอรัปชันทีเกิดขึนกับบริ ษัทโดยทางตรง หรื อทางอ้ อม โดยผ่าน
ช่องทางการรับเรื องทีกําหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี
โดยผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื องทีจะแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมชือ ทีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื อง ดังนี
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1. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1
1.2

กรรมการผู้จดั การ ที suthin@rwi.co.th
เลขานุการบริ ษัท ที pipit@rwi.co.th

2. ส่งไปรษณีย์ ปิ ดผนึก มายัง
2.1
2.2

คุณสุทิน เผด็จภัย “กรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การ” หรือ
คุณพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ “เลขานุการบริ ษัท”
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชัน 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120

บุคคลทีสามารถแจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนเกียวกับการทุจริ ต คือผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มของบริ ษัท
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า เจ้ าหนี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ทังนี
ไม่ว่าท่านจะแจ้ งด้ วยวิธีใดดังกล่าวข้ างต้ น จะได้ รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรื อแนวทางที
บริ ษัทกําหนดไว้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสการทุจริตคอร์ รัปชัน และการรั กษาความลับ
1) บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลและปกปิ ดชือ ทีอยู่หรื อข้ อมูลใดๆ ทีสามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล
ได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผู้มีหน้ าทีรับผิดชอบใน
การดําเนินการตรวจสอบเรื องร้ องเรี ยนเท่านันทีสามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
2) ผู้ไ ด้ รั บข้ อมูลจากการปฏิ บัติหน้ าที ที เกี ยวข้ องกับ เรื องร้ องเรี ยน มีหน้ าทีเก็บรั กษาข้ อมูล ข้ อ
ร้ องเรี ยนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บุคคลอืนที
ไม่มีหน้ าทีเกียวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าทีทีกฎหมายกําหนด
3) บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งทีมาของข้ อมูล หรื อบุคคลทีเกียวข้ อง
4) ผู้ทีได้ รับความเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการทีมีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
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การแจ้ งเบาะแสข้ อร้ องเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
กระบวนการแจงเบาะแสขอรองเรียน
1. Website ของบริษัท
2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

แหลงที่มาของเบาะแส หรือขอรองเรียน

รองเรียนผานประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจัดการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทผานทางอีเมล หรือจดหมาย

ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือ
เลขานุการบริษัท ตรวจสอบ และนําขอรองเรียนหารือรวมกัน
เพื่อดําเนินการตอไป ภายใน 5 วันทําการ

แจงคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป

รายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
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ในกรณี ทีมีประเด็นเรื องการทุจริ ตและคอร์ รัปชันทีต้ องรายงานประเด็นทีพบอย่างเร่ งด่วน ประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรือ กรรมการผู้จดั การ จะดําเนินการแจ้ งขอร้ องเรี ยนทางอีเมล์ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ทุกท่าน เพือปรึกษาหารื อในเบืองต้ นอย่างเร่ งด่วน ในการดําเนินการจัดการหาข้ อสรุปกับประเด็นทีพบ
หากสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที มี มีเหตุอนั ควรเชือได้ ว่าผู้ทีถูกกล่าวหาได้
กระทําการคอร์ รัปชัน หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษัทจะให้ สิทธิผ้ ูถูกกล่าวหา ได้ รับทราบข้ อกล่าวหา และให้ สิทธิ ผ้ ูถูก
กล่าวหา พิ สจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิมเติมทีแสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกียวข้ องกับ
การกระทําอันทุจริ ต ตามทีได้ ถกู กล่าวหา
หากผู้ถูกร้ องเรี ยน ได้ กระทําการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนันถือว่าเป็ นการกระทําผิดนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัป ชัน จะต้ องได้ รับการพิ จารณา โทษทางวินยั ตามระเบี ยบทีบริ ษัทกําหนดไว้ และหากการ
กระทําทุจริ ตนันผิ ดกฎหมาย ผู้กระทําความผิ ดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย ทังนี โทษทางวินัยตาม
ระเบียบของบริษัท คําตัดสินของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การถือว่าเป็ นทีสินสุด
ในปี 2560 ทีผ่านมา บริ ษัทไม่มีกรณีการร้ องเรี ยน เรื องการให้ หรื อรับสินบนเพือประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริ ษัท
นโยบายและแนวปฏิบัติการรั บและให้ ของขวัญ ค่ ารั บรอง ค่ าบริ การต่ างๆ หรื อประโยชน์
อืนใด :
(1) บริ ษัทตระหนักดีว่าการสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกบั พันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิงสําคัญทีจะนํามาซึง
ความสําเร็ จอย่างต่อเนืองของบริ ษัท
(2) พนักงานสามารถให้ /รับของขวัญแก่/จากบุคคลใดๆได้ หากเข้ าเงือนไขทุกข้ อดังต่อไปนี
(2.1) ไม่เป็ นการกระทําโดยตังใจเพือครอบงํา ชักนํา หรื อ ตอบแทนบุคคลใดๆเพือให้ ได้ มาซึง
ความได้ เปรี ยบใดๆผ่านการกระทําทีไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลียนอย่างชัดเจน
หรือแอบแฝงเพือให้ ได้ มาซึงการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
(2.2) เป็ นการให้ ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
(2.3) ไม่เ ป็ นของขวัญทีอยู่ในรู ปของเงิ นสดหรื อสิงเที ยบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรื อ
บัตรกํานัล)
(2.4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ ของขวัญเล็กๆ น้ อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตรุษจีน หรื อปี ใหม่ ซึงถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
(2.5) เป็ นการให้ เปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
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(3) การเลียงรั บรองทางธุรกิจ และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ที เกียวข้ องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุ รกิจ
สามารถกระทํ าได้ แต่ต้องใช้ จ่ ายอย่ างสมเหตุส มผล สามารถตรวจสอบได้ แ ละปฏิ บัติตาม
ขันตอนตามข้ อกําหนดค่าใช้ จ่ายในการทํางาน
(4) พนักงานสามารถรับของขวัญซึงมีมลู ค่าได้ ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณี ทีไม่สามารถปฏิ เสธและ
จะต้ องรับของขวัญซึงมีมลู ค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู ังคับบัญชาทราบ โดยใช้ แบบ
รายงานการรั บ ของขวัญตามที บริ ษัทกํ าหนด และนํ าส่ง ของขวัญดังกล่า วแก่ฝ่ายทรั พ ยากร
บุคคล เพือนําไปเป็ นของรางวัลให้ แก่พนักงานหรื อบริ จาคเพือการกุศลตามความเหมาะสม
นโยบายการจัดกิจกรรมทีเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมนุ ม : บริ ษัทสนับสนุนให้ จดั กิจกรรมหรื อ
เข้ าไปมีสว่ นร่ วมสนับสนุนกิจกรรมทีเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชนโดยจะต้ องจัดให้ มีกิจกรรมทุกปี ตามวาระ
และโอกาส ซึงในปี 2560 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมทํากิจการดังนี
 ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรี ยนวัดห้ วยโป่ ง และชุมชนมาบตาพุด
วันที 13 มกราคม 2560
 เข้ าร่วมพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย
ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมือวันที 24 มีนาคม 2560
 ร่ วมกิจกรรมบริ จาคโลหิต ครังที 48 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมือวันที 7 เมษายน 2560
 ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมรดนําขอพรผู้ใหญ่ ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมือวันที 11 เมษายน 2560
 ร่ วมกิจกรรมบริ จาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง เมือวันที 11 สิงหาคม 2560
 กิจกรรม “ระยองไวร์ จิตอาสา พัฒนาวัด” ณ วัดเนินกระปรอก เมือวันที 23 สิงหาคม 2560
 กิจกรรมอาสาปั นความดีทําดีเพือพ่อ ชมรมรักษ์ ป่ารักษ์ วงั จันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เมือวันที 9 ตุลาคม 2560
 ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ชุมชนคลองนําหู เมือวันที 2 พฤศจิกายน 2560
 ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนชากลูกหญ้ าฝั งตะวันออก
เมือวันที 2 พฤศจิกายน 2560
 กิจกรรม CSR “อนุบาลต้ นกล้ าด้ วยวัสดุเหลือใช้ ” เมือวันที 22 พฤศจิกายน 2560
 ร่ วมกิจกรรมบริ จาคโลหิต ครังที 49 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2560
 กิจกรรม “เติมสีสนั ปั นความสุข จุดประกายยิม ”ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก”
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เมือวันที 9-11 ธันวาคม 2560
ร่ วมกิจกรรมโครงการเสริมขวัญแบ่งปั นรอยยิมเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ณ โรงพยาบาลระยอง เมือวันที 15 ธันวาคม 2560
ร่ วมกิ จกรรมโครงการปรั บ ภูมิทัศน์ บ ริ เวณรอบเกาะสะเก็ ดกับชุนชุมชนชมรมประมงเรื อเล็ก
พืนบ้ าน ณ เกาะสเก็ด เมือวันที 24 ธันวาคม 2560
สนับสนุนสลากกาชาดของสภาสังคมสงเคราะห์
สนับสนุนทอดกฐิ นสามัคคี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่ วมบริ จาคเงินสนับสนุน โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ ง 13,000 ราย” กับสมาคม
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพข้ อมูลและการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน โปร่ งใสและเป็ นธรรม ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ทังข้ อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่ข้ อมูลทางการเงิน หรื อข้ อมูลทีอาจมี ผลกระทบต่อการเปลี ยนแปลงราคาหลักทรั พ ย์ ของบริ ษัท
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้สนใจได้ ทราบข่าวสารทีสําคัญของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน รวดเร็ ว ทันเวลา โปร่ งใส
เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริ ษั ท เปิ ดเผยข้ อ มูล ผ่ า นช่ อ งทางที เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยและหลากหลาย ซึ งเผยแพร่ ข้ อมูล ทังข้ อ มูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
www.rwi.co.th เพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายเกิดความมันใจ ดังนี
1. การกํากั บดู แลกิจการ บริ ษัทได้ จัดทํ าและได้ มีการเปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
จริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน รวมทังมีการกํากับดูแลตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ
โดยได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.rwi.co.th
2. เปิ ดเผยข้ อ มู ล สํ า คั ญ ทั งข้ อ มู ล ทางการเงิ น และไม่ ใช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น บริ ษั ท ได้
ดําเนิ นการเปิ ดเผยข้ อมูล สํ าคัญของบริ ษัท ทังข้ อมูลทางการเงิ น และข้ อมูล ที มิใช่ ข้ อมูลทางการเงิ นตาม
ข้ อกําหนดตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส
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ซึงผ่านการพิ จารณาตรวจสอบตามขันตอนทีกําหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรั พย์ ฯ และ
เว็บไซต์ของบริ ษัท www.rwi.co.th ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี
 ข้ อมู ล ที เปิ ดเผยในแบบแสดงรายงานข้ อ มู ล ประจํา ปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี ของบริษัท บริ ษัทได้ จดั ทําและเปิ ดเผยชัดเจน ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื อประโยชน์สําหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้ มีการดูแล
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอโดยเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท www.rwi.co.th
ในปี ทีผ่านมา บริ ษัทไม่ได้ รับการดําเนิ นการจาก สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย อันเนืองมาจากการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด
 ด้ านงบการเงินประจําปี และงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริ ษัทตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานการเงินทีถูกต้ องและโปร่ งใสตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป บันทึก
บัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพือให้ สะท้ อน
ผลการดําเนินงานทีแท้ จริ งของบริ ษัท ซึงได้ จัดทํางบการเงินและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
เผยแพร่ ตอ่ ผู้ถือหุ้น และนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี ได้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หุ้นหรื อนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาทีกําหนด พร้ อมเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญเพิมเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห์เพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปซึงสามารถใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
ทังนี ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท เป็ นผู้ทีมีความรู้ ความชํ านาญ มีความเป็ นอิสระและได้ รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง ทังนีบริ ษัทได้ เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี
และค่าบริ การอืนๆ ทีจ่ายให้ กบั ผู้สอบบัญชีไว้ ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจําปี
ในปี 2560 งบการเงินของบริ ษัทได้ รับการรับรองแบบไม่มีเงือนไข และไม่มีข้อสังเกตจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทได้ นําส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อ
เวลา
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อรายงาน
ทางการเงิน บริ ษัทตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินให้ มีข้อมูลทีถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ซึงการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทีเป็ นอิสระและผ่าน
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเผยแพร่ ต่อผู้ถือหุ้น และเพือให้ เกิด
ความมันใจคณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้ แสดง
ถึงการปฏิ บัติตามหลักการบัญ ชี ทีรั บ รองโดยทัวไป และใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสม ถื อปฏิ บัติส มําเสมอ
ซึงนักลงทุนสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปิ ดเผยการทํารายการทีเกียวโยงกัน (รายการระหว่ างกัน) และ/หรื อ การได้ มาหรื อ
จํา หน่ ายไปซึ งสิ นทรั พย์ การทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทจะต้ องได้ รับ การพิ จารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท เพือขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเพือประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น บริ ษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวที ได้ รับการพิ จารณาและอนุมัติ โดยปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยและ
สํานักงาน ก.ล.ต. เปิ ดเผยการทํารายการทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมจัดทํารายการสรุ ปไว้ ในรายงานประจําปี ในหัวข้ อ “รายการ
ระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้ อ “12. รายการระหว่างกัน”
5. การกํ า หนดให้ ก รรมการบริ ษั ท และผู้ บริ ห าร ต้ อ งจั ด ทํ า แบบรายงานการซื อขาย
หลั กทรั พย์ การถือครองหลั กทรั พย์ ของบริ ษัท และการมี ส่ วนได้ เสี ยของตนและบุ คคลทีมี ความ
เกียวข้ อง ได้ แก่ คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึงเป็ นส่วนได้ เสียทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษัท ให้ รายงานต่อบริ ษัททราบทุกครังทีมีการเปลียนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีได้ กําหนดไว้ ดังนี
 รายงานเมือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือผู้บริ หารครังแรก
 รายงานทุกครังเมือมีการเปลียนแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
 รายงานเป็ นประจําทุกสินปี
 ในกรณี ทีกรรมการพ้ น จากตําแหน่ง และได้ ก ลับ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื อง
กรรมการท่านนันไม่ต้องยืนแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลียนแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
 ให้ กรรมการและผู้บริ หารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้ เสียแก่เลขานุการบริ ษัท ภายใน 1 เดือน
นับจากวันทีได้ รับการเลือกตัง/แต่งตัง และภายใน 15 วัน เมือมีการเปลียนแปลง และภายใน 30
วันต้ องรายงานประจําปี นับจากวันสินปี เลขานุการบริ ษัทจะต้ องส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้
เสียนีให้ แก่ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันทีได้ รับรายงาน
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ในปี 2560 กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ ดําเนินการจัดทําแบบรายงานการซือขายหลักทรัพ ย์
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท และการมีสว่ นได้ เสียกรณีทีมีการเปลียนแปลงในรอบปี เป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว
6. การกําหนดนโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม ชุมชนและสิงแวดล้ อม บริ ษัทได้ กําหนดไว้
ในพันธกิจของบริ ษัท เพื อให้ เป็ นหลักปฏิบัติและดําเนินการให้ เกิดเป็ นรู ปธรรม ซึงถือเป็ นภารกิจทีทุกคนใน
องค์กรต้ องมีสว่ นร่วม
7. การพบปะและสื อสารข้ อ มู ล ระหว่ า งคณะกรรมการบริ หารกับ ผู้ บริ หารระดั บ สู ง และ
ผู้ บั ง คับ บั ญชาสู ง สุ ด ของทุ กหน่ วยงานทั งบริ ษั ท บริ ษัท จัดให้ มีก ารประชุ มร่ ว มกัน ระหว่ างคณะ
กรรมการบริ หารกับผู้บริ หารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็ นประจํ าทุกสัปดาห์ และ
ทุกเดือนเพือรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ โดยมีการสือสารให้ พนักงาน
ทัวทังองค์ กรเข้ าใจและปฏิ บัติไปในทิ ศทางเดียวกัน พร้ อมทังเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติห น้ าทีตามความ
รับผิดชอบของตนทีได้ รับมอบหมาย เพือให้ บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในปี 2560 ประธานกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ
บริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็ นประจําทุกปี โดยเสนอแนะหลักคิด
กลยุทธ์ เชิงรุ กและปรัชญาการทํางาน พร้ อมแลกเปลียนความคิดเห็นกันอย่างเป็ นอิสระเพือสนับสนุนการ
บริ หารจัดการให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
8. งานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัทได้ กําหนดบุคคลทีทําหน้ าทีเป็ นศูนย์ กลางในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําคัญต่อนักลงทุนและผู้ทีเกียวข้ อง เพื ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ได้ งา่ ยและหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ โดยตรง
 คุณพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ
เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ : (02) 682-6328 ต่อ 450 โทรสาร :(02) 682-6362
E-mail : pipit@rwi.co.th
 คุณวลิรัตน์ เมฆสัยโย
เจ้ าหน้ าทีนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (02) 682-6328 ต่อ 491 โทรสาร : (02) 682-6362
E-mail : walirat@rwi.co.th
นอกจากนี นักลงทุนทัวไปได้ มีการติดต่อสือสารกับ เจ้ าหน้ าที ของบริ ษัท เพือขอข้ อมูลในการ
พิจารณาการลงทุน หน่วยงานดังกล่าวได้ ให้ ความสําคัญและให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกบั บุคคลดังกล่าว
มาโดยตลอด
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นอกเหนือจากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินหรื อสารสนเทศอืนๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้ อกําหนดอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และตรงเวลาแล้ ว บริ ษัท
ยังได้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี
1. เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้น โดยเปิ ดเผยรายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริ ษัท ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือประชุมสามัญประจําปี ปั จจุบัน ก่อนวันวันประชุมและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัท www.rwi.co.th
2. เปิ ดเผยการเปลียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง โดยแสดง
จํานวนหุ้นทีถือ ณ ต้ นปี สินปี และทีมีการซือขายระหว่างไว้ ในรายงานประจําปี หัวข้ อ “โครงสร้ างการถือหุ้น
และการจัดการ ข้ อ 2. โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อย่อยเรื องรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริ หารและแบบ 56-1 หัวข้ อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”
3. เปิ ดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพ
ในการแข่งขันของบริ ษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัท ในรายงาน
ประจําปี ในหัวข้ อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้ อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ”และ
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัททังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิ ดเผยปั จจัยความเสียงของบริ ษัท ลักษณะความเสียง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทัง
แนวทางการป้ องกันหรื อลดความเสียง ในรายงานประจําปี ในหัวข้ อ “ปั จจัยความเสียง” และแบบ 56-1 ใน
หัวข้ อ “3. ปั จจัยความเสียง”
5. เปิ ดเผยรายชือกรรมการ กรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ รวมทังประวัติ
บทบาท และหน้ าที จํานวนครั งของการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดํารง
ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบี ยน วัน เดือน ปี ที ได้ รับ การแต่งตังเป็ นกรรมการ และข้ อมูลการฝึ กอบรมของ
กรรมการแต่ละท่านในรายงานประจําปี หัวข้ อ “โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ ข้ อ 2. โครงสร้ างการ
จัดการ หัวข้ อย่อยเรื องสรุ ปจํานวนครั งการเข้ าร่ วมประชุม และหัวข้ อ “ข้ อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ
บริ ษัทและผู้บริ หาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้ อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษัท เรื องสรุ ปจํานวนครังการเข้ าร่ วม
ประชุม และหัวข้ อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
6. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริษัท รวมทังรูปแบบ
ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนทีแต่ละท่านได้ รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย และ
นโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง ในรายงานประจําปี หัวข้ อ “โครงสร้ างการถือหุ้นและ
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การจัดการ ข้ อ 2 โครงการจัดการ ข้ อย่อยเรื องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้ อ
“8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริ หาร”
7. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท ในรายงานประจําปี หัวข้ อ “โครงสร้ างการถือ
หุ้นและการจัดการ ข้ อ 1. โครงสร้ างการถื อหุ้น ข้ อย่ อยเรื องนโยบายการจ่ายเงินปั นผล” และแบบ 56-1
ในหัวข้ อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
8. เปิ ดเผยการแต่ งตังผู้สอบบัญชี ทีมีความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติทีได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทังเปิ ดเผยค่าสอบบัญ ชีและค่าบริ การอืนๆ ที จ่ายให้ กับผู้สอบบัญชีหรื อบริ ษัทสอบ
บัญชี ในรายงานประจําปี ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1ในหัวข้ อ “9.6 ค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี”
9. เปิ ดเผยโครงสร้ างองค์ กรของบริ ษัท ในรายงานประจําปี ในหัวข้ อ “โครงสร้ างบริ หารจัดการ”
และแบบ 56-1 ในหัวข้ อ “8.2 ผู้บริ หาร เรื อง โครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัท และผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษัททังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
10. เปิ ดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามข้ อกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมรายงานการกํากับดูแลกิ จ การจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจํ าปี
หัวข้ อ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้ อ “เอกสารแนบ 5”
11. เปิ ดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เปิ ดเผยรายงานประจําปี ของบริ ษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิ ดเผยข้ อบังคับบริษัท ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทและสามารถ
ดาวน์โหลดได้
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หมวดที 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทหน้ าทีสําคัญในการชีแนะทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท ติดตาม
ดูแลการทํ างานของฝ่ ายจัดการ จัดให้ มีนโยบายการกํากับ ดูแ ลกิ จ การ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และจรรยาบรรณ
พนักงาน กํากับดูแลกิจการเพือผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้น พร้ อมดูแลให้ บริ ษัท มีการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้ อง ตามกฎหมาย
ในปี ทีผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริ ษัท
- มีการกระทําทีขัดต่อกฎระเบียบทีร้ ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
และสํานักงาน ก.ล.ต.
- มีการกระทําผิดด้ านการทุจริ ตหรื อกระทําผิดจริ ยธรรม
- มีกรณีทีกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารลาออก เนืองจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกียวกับชือเสียงในทางลบของบริ ษัท เนืองจากความล้ มเหลวในการทําหน้ าทีสอดส่องดูแล
ของคณะกรรมการ
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงประธานบริ หาร และเลขานุการบริ ษัท ซึงมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และ
เป็ นการถ่วงดุลระหว่างกัน
หลัง จากการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ทุก ครั ง คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมเพื อแต่งตัง
คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 เมือวันที 8 พฤษภาคม 2560
โดยมีมติแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 ชุด และมอบหมายอํานาจหน้ าที ความรั บผิดชอบไว้ อย่าง
ชัดเจน
ข้ อบังคับของบริ ษัท กํ าหนดให้ บ ริ ษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํ านวนกรรมการทังหมดนันต้ อ งมีถิ นที อยู่ใ นราชอาณาจักร ในปี 2560
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 คน ประกอบด้ วย
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กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
5
1
6

สัดส่วน
ร้ อยละ
66.67

กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร

-

-

-

0.00

กรรมการอิสระ
รวม

3
8

1

3
9

33.33
100.00

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของกรรมการ
ทังคณะซึงเป็ นสัดส่วนที มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรื อร้ อยละ 33.33 ตามข้ อกํ าหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
1.1 ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท กรรมการมีอํานาจหน้ าทีตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริ ษัท
และปฏิบตั ิข้อบังคับกรรมการบริ ษัท ซึงได้ กําหนดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน
1.2 การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริ หารสูงสุด
1.3 การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริ หารสูงสุด
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนืองจากปั จจุบันบริ ษัทยังมิได้
แต่งตังคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็ นทางการ การสรรหาจึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและทีประชุมผู้ถือหุ้น
1.4 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับการเลือกตังจากที ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดํารงตําแหน่งตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.
บริ ษั ท มหาชนจํ า กัด และเมื อครบวาระแล้ ว อาจได้ รั บ เลื อ กตังกลับ เข้ าดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปได้ อี ก โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้สรรหาและกลันกรองบุคคลทีเหมาะสม เพื อให้ มนใจว่
ั าบุคคลทีจะเข้ ามาเป็ น
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กรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีป ระสบการณ์ ทังนี บริ ษัทได้ เปิ ดเผยวัน เดือนปี ที
กรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระได้ เข้ าดํารงตําแหน่งไว้ ในแบบ 56-1 ข้ อ 8.1 คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทไม่ได้ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ เพราะเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถทางธุรกิจ มีความตังใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มทีในการปฏิบัติหน้ าทีกรรมการ
บริ ษัท ตามทีได้ รับความไว้ วางใจจากคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ กํ า หนดวาระการดํ า รงตํา แหน่ ง ของกรรมการอิ ส ระไว้ เ ช่ น กั น
เนืองจากทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิมติเลือกตังกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระเท่านัน
 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตังกรรมการอิสระทีออกตาม
วาระโดยมีจํานวนปี การดํารงตําแหน่งประกอบการพิจารณา ทังในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําปี
ในปี 2560 บริ ษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี
รายชือกรรมการอิสระ

ปี ทีได้ รับการแต่ งตัง

จํานวนปี ดํารงตําแหน่ ง

1. นายวรวิทย์

ศริวฒ
ั น์วิมล

24 เมษายน 2552

8 ปี

2. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

26 กุมภาพันธ์ 2556

4 ปี

3. รศ.ดร.พิสณฑ์

อุดมวรรัตน์

13 สิงหาคม 2558

2 ปี

ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้นําและเป็ นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้ มีความเป็ นอิสระ
โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะได้ อย่างเต็มที และสนับสนุนการบริ หาร
จัดการของฝ่ ายบริ หาร
ทังนี ประธานกรรมการบริ ษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชือมันว่าได้ ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความเป็ นอิสระ
พร้ อมทังให้ กรรมการทุกคนมีความเป็ นอิสระในการร่ วมบริ หารจัดการองค์กร ซึงบริ ษัทเชือมันว่าประธาน
กรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญและเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมาโดยตลอด ซึงในการพิจารณา
ตัดสินใจเรื องทีสําคัญต้ องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะทีเกียวข้ องให้ เกิดความถ่วงดุล
และมีการสอบทาน สนับสนุนให้ ปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัด
ในปี 2560 บริ ษัทมีกรรมการบริ หาร มีจํานวน 7 คน โดยประธานกรรมการบริ หารเป็ นผู้นําในการ
บริ หารงานวางแผนการปฏิ บัติงานให้ เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด ซึงคณะกรรมการ
บริ หารได้ มีสว่ นร่ วมกําหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่ วมกับคณะกรรมการบริษัท
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1.5 เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ.2551 กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ต้ องจั ดให้ มีเ ลขานุ การบริ ษั ท รั บ ผิ ดชอบดํา เนิ น การตามที กฎหมายกํ าหนดในนามของบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริษัท ซึงเลขานุการบริ ษัทมีบทบาทสําคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทังภายใน
และภายนอก คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ แต่งตังให้ นายพิพิธ เชาว์ วิศิษฐ เป็ นเลขานุการบริ ษัทตามมติที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั งที 4/2556 เมือวันที 24 มิถุนายน 2556 ซึงได้ ผ่านการอบรมหลักสูตร
เลขานุการบริ ษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
รุ่ นที 53/2013
2.

คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 3 คณะ ประกอบด้ วย
คณะกรรมการชุดย่ อย

จํานวน
(ราย)

กรรมการ กรรมการที กรรมการที
อิสระ
ไม่ เป็ น
เป็ น
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริ หาร

7

-

-

4

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3

3

-

-

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4

3

-

1

หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
- คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านล้ วนเป็ นผู้มคี ณ
ุ วุฒิ เข้ าใจในบทบาทหน้ าทีการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ มีความซือสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม ระมัดระวัง
รอบคอบและมีความเป็ นอิสระ เชือได้ ว่ากรรมการทุกท่านเข้ าใจและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และโครงสร้ าง
ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็ นทียอมรับของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จัดทํากฎบัตรอํานาจหน้ าทีชุดปรับปรุ งครังล่าสุดของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน และอํานาจหน้ าทีของกรรมการ
ผู้จัดการ โดยได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังที 4/2560 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้ อ 9.2
คณะกรรมการชุดย่อย)
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และได้ จัดทําระเบี ยบอํานาจอนุมตั ิและดําเนิ นการของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จัดการชุดปรั บปรุ งครั งล่าสุดเพื อให้ สอดคล้ องกับการดําเนิ นงานของบริ ษัท โดยได้ รับการ
อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2558 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2558
● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 4 คน ทีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
หลายด้ าน มีความเข้ าใจบทบาทหน้ าทีทีต้ องรับผิดชอบและมีความเข้ าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทในรู ปแบบคณะกรรมการ
โดยมีกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้บ ริ หาร ซึงได้ รับการแต่งตังและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ หารภายใต้ ระเบียบทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
1 ปี ซึงได้ รับการแต่งตังจากทีประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที มีคุณสมบัติเป็ นอิสระตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนิยามของบริ ษัท จํานวน 3 คน ซึงล้ วนเป็ นผู้ทีมีความรู้ ความเข้ าใจ และ
มีป ระสบการณ์ ท างด้ า นบัญ ชี การเงิ น และบริ ห ารเป็ นอย่ างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้ า ที
บทบาทและการปฏิ บัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นองค์ กรอิสระทีให้ ก ารสนับ สนุนและ
ปฏิ บตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษัทตามแนวทางปฏิบัติทีชัดเจนในการดูแลขจัดปั ญหาความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปอย่างสัมฤทธิผล สอบทานข้ อมูลทางการเงินทีเสนอแก่ผ้ ูถือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องอืน
สอบทานระบบการควบคุม ภายในที ฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการบริ ษั ทกํ า หนดให้ มีขึน กระบวนการ
ตรวจสอบภายในและการสือสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
● คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 4 คน ซึงเป็ นกรรมการอิส ระ
จํ า นวน 3 คน และกรรมการที เป็ นกรรมการบริ ห าร จํ า นวน 1 คน เป็ นผู้ พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการทุ ก ชุ ดและผู้ บ ริ หารระดับ สูง โดยเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิง จากอุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น
ประสบการณ์ ภาระหน้ าที และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 1 ปี ซึงได้ รับการแต่งตังจากทีประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี
ทังนี กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชี
ภายนอกทีบริ ษัทใช้ บริ การอยู่ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
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3.

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

บทบาท หน้ าที และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับการเลือกตังจากผู้ถือหุ้นเพือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสําคัญในการ
กําหนดนโยบายการบริ หาร โดยได้ ร่วมกับ ผู้บริ หารกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ ทิศทางในการดําเนิ น
ธุรกิจ แผนปฏิ บัติงาน และงบประมาณประจํ าปี เพือให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิ ศทาง
เดียวกัน ทังนี รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที
วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริ ษัทเปิ ดเผยอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ
56-1 ข้ อ 8. คณะกรรมการ)
ในปี 2560 คณะกรรมบริ ษัทได้ ปฏิ บตั ิหน้ าทีในการกํากับดูแลให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปโดย
ถูกต้ องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริ ษัทมีการกระทําใด ทีเป็ นการฝ่ าฝื นกฎระเบียบของ
ทางการ
3.1 ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
 ภาวะผู้นํา
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ในธุรกิ จหลักของ
บริ ษัท ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้ อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิ บัติงานและ
งบประมาณประจํ า ปี เพื อเพิ มประสิ ทธิ ภ าพในการทํ างานให้ เ กิ ดประโยชน์ สูงสุดต่อ กิ จ การ และบรรลุ
เป้าหมายธุรกิจของบริ ษัท โดยทําหน้ าทีติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามแผนงานต่าง
ๆ มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทังได้ กําหนดและแยกบทบาท หน้ าที และ
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้เกียวข้ อง
คณะกรรมการจะกําหนดตัวชีวัดและตังค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ ตงแต่
ั
ต้ นปี โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานทังรายเดือนและรายไตรมาส เพือจะได้ ทราบสถานะการดําเนินการ
หากผลการดํ าเนิ น การตํากว่ าเป้ าหมายก็ จะวิ เ คราะห์ หาสาเหตุ เพื อกํ าหนดแนวทางการแก้ ไ ขและ
ปรับเปลียนกลยุทธ์การดําเนินงานให้ เหมาะกับสถานการณ์ ทีเปลียนไป
นอกจากนี ยัง กํ าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแ ลฝ่ ายตรวจสอบภายในในการ
ปฏิ บัติงานตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้ มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้ มีการบริ หารความ
เสียงทีเหมาะสมเพือรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป็ นเครื องมือในการบริ หาร
จัดการเพื อเพิ มมูลค่าให้ แก่กิจการและผู้ถือหุ้น อีกทังยังกํ าหนดให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารมีหน้ าที
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รายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที มีความเกี ยวข้ อง ซึงเป็ นส่วนได้ เสีย ที
เกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด
 วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึง ความสําคัญ ในการดําเนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษัท โดยได้ กํา หนด
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีจุดมุง่ หมายในการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน และบริ ษัทมีนโยบายทีจะพิจารณาทบทวนเป็ นประจําปี ทุกปี ในปี 2560 บริ ษัทได้ กําหนด
วิสยั ทัศน์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดําเนินธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
3.2 ด้ านการกํากับดูแลกิจการกิจการทีดี
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ได้ กําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการประกอบด้ วยข้ อมูล 3 ส่วน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน เพือให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริ ษัทใช้ เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิของทุกคนในองค์กร ในการทําหน้ าทีตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยจิตสํานึกทีดีเพือเสริ มสร้ างให้
องค์กรมีระบบการบริ หารจัดการทีดี โปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ ก่อให้ เกิดความเชือมันแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนัก
ลงทุนทัวไป สร้ างความมันคงแก่กิจการและสร้ างผลตอบแทนทีเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย และ
สังคมโดยส่วนรวม ตลอดจนเป็ นการเสริ มสร้ างความก้ าวหน้ าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุ งให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ พร้ อมได้ นําขึนเผยแพร่ใน Website ของบริษัท
3.3 ด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้ อ 12 รายการระหว่างกัน)
คณะกรรมการบริ ษัทมี แนวทางปฏิ บัติทีชัดเจนในการดูแล เพื อขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้ วยความมีเหตุมีผลและเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นการทํารายการ
ทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ แจ้ งและเปิ ดเผยมติทีประชุมในการทํารายการดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียออกจากห้ องประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวาระนันๆ เพือความเป็ นอิสระในการตัดสินใจและเปิ ดเผยข้ อมูลทันทีเพือความโปร่ งใส
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3.4 ด้ านการส่ งเสริมความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิงแวดล้ อม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมควบคู่
ไปกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีสว่ นร่ วมในการสร้ างเสริ มคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ ดีขึน
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการใช้ แรงงานอย่างเป็ นธรรม สร้ างให้ ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้ อย่าง
ยังยืน
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ความสํ า คั ญ และจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ด้ านการดํ า เนิ น งาน
ด้ า นรายงานทางการเงิ น และด้ า นการปฏิ บัติ ตามกฎระเบี ย บและนโยบาย โดยกํ าหนดให้ ห น่ว ยงาน
ตรวจสอบภายในมี ห น้ าที รั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบการปฏิ บัติตามระบบควบคุมภายในที วางไว้ เพื อ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้ าที คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในทัง 5 ด้ าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสียง การควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และระบบการติดตาม เป็ นประจําปี ละ 1 ครัง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั งที 1/2560 เมื อวัน ที 21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ได้ พิจารณาและปรับปรุ ง framework ใหม่ ตามแบบประเมิน
ความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทตามแนวคิดของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มีความเห็นสรุ ปได้ ว่า บริ ษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในทีเพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
ซึงได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี หัวข้ อ “การควบคุมภายในและบริ หารความเสียง” และแบบ 56-1 “ข้ อ 11.
การควบคุมภายใน”
 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าทีสอบทานให้ บริ ษัทมี
ระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และ
รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น ทราบ และจัดให้ มีห น่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึงแยกเป็ น
หน่ ว ยงานหนึงของบริ ษั ท มี ส ายการบัง คับ บัญ ชาตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงได้ ม อบหมายให้
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นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นพนักงานของ บริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ ง
เน็ ตเวิ ร์ ค จํ า กัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษั ทใหญ่ โดยได้ รั บ มอบหมายให้ ดํารงตํา แหน่ ง ผู้ อํ านวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน พร้ อมทีมงานสนับสนุนทีมีคณ
ุ ภาพ ทําหน้ าทีในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิ ภาพของระบบการควรคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็ นอิส ระ
เพียงพอ โดยให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งเพือให้ เกิดมูลค่าเพิมต่อองค์กรและสนับสนุนกระบวนการกํากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทอย่างครบถ้ วนเพี ยงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเครื องมือช่วยสนับสนุน ทําหน้ าทีให้ บรรลุ
ภารกิจ โดยมีผ้ ูตรวจสอบภายในเป็ นบุคคลที มีคณ
ุ สมบัติในการปฏิ บัติหน้ าที ได้ อย่างเหมาะสม ซึงผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในได้ มีการรายงานประเด็นที ต้ องมีการแก้ ไขปรั บปรุ งแก่ผ้ ูรับการตรวจและ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมถึงข้ อเสนอแนะที เหมาะสมตามทีฝ่ ายบริ หารเห็นว่าจําเป็ นสําหรั บการประกอบ
ธุร กิ จของบริ ษัทและนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื อพิ จารณาในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทุกไตรมาส
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุม จํานวน
6 ครัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทในทุกไตรมาส ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการรายงาน
ถึงความคิดเห็น ทีมีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสียงของบริ ษัทไว้ ใน
รายงานประจําปี หัวข้ อ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
4.

การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กํ าหนดให้ มีก ารประชุมไม่น้ อยกว่ าไตรมาสละ 1 ครั งโดยได้ จัดทํ า
กําหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้ าเป็ นรายปี มีวาระทีชัดเจนซึงเลขานุการบริ ษัทจะส่งกําหนดการดังกล่าว
ในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้ อมทังมีการนําส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพือให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาและศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม เว้ นแต่เป็ นกรณีเร่ งด่วน
เพื อรั กษาผลประโยชน์ ของบริ ษัท อาจมีการแจ้ งล่วงหน้ าน้ อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั งจะใช้ เวลา
ประมาณ 2 ชัวโมง
การพิจารณาเรื องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึงทําหน้ าทีประธานในทีประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
แสดงความเห็นได้ อย่ างอิสระ การลงมติให้ ถือมติเสี ยงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงและ
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กรรมการทีมีสว่ นได้ เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้ องงดออกเสียงหรื องดให้ ความเห็น หรื อไม่เข้ าร่ วมประชุม
ในวาระนันๆ ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุมจะออกเสียงเพิมอีกหนึงเสียงเป็ นเสียง
ชีขาด
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ความสํ าคัญ เรื องการจัดการเกี ยวกับ ความขัดแย้ ง ด้ านผลประโยชน์ ข อง
ผู้เกียวข้ องอย่างรอบคอบและเป็ นธรรม ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน ในกรณีทีกรรมการบริ ษัทคน
หนึงคนใดมีสว่ นได้ เสียกับผลประโยชน์เกียวกับเรื องทีมีการพิจารณา กรรมการทีมีส่วนได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ น
ร่ วมในการตัดสินใจ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการข้ อมูลเพิมเติมจากผู้เกียวข้ อง กรรมการ
ผู้จดั การจะเชิญผู้บริ หารระดับสูงทีเกียวข้ องเข้ าชีแจง
เมือสินสุดการประชุม เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั ทํารายงานการประชุมเสนอให้ ทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทรั บรองในวาระแรกของการประชุมครั งถัดไป และให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ลงนาม ทังนี กรรมการ
บริ ษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ ไขเพิมเติมรายงานการประชุมได้ กอ่ นการรับรอง
รายงานการประชุมทีรั บรองแล้ วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ณ สํานักงานของบริ ษัท และจัดเก็บใน
รู ปแบบเอกสารแฟ้มข้ อมูลทีเป็ นต้ นฉบับไว้ พร้ อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพือความสะดวกใน
การสืบค้ นอ้ างอิง
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถประชุมระหว่าง
กันเองตามความจําเป็ นโดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพือทราบ
จากการทีบริ ษัทได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี 2560 จํานวน 4 ครัง ซึงจํานวนครังของการ
ประชุมมีความเหมาะสมและเพี ยงพอต่อการทําหน้ าทีของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการ
บริ ษัททุกท่านเข้ าร่ วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการประชุม หากกรณีทีกรรมการบริ ษัทต้ องการ
ทราบข้ อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริ ษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ กําหนดให้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท เป็ นประจําทุกไตรมาส ในปี 2560 ได้ ดําเนินการประชุมพร้ อมได้ เชิญตัวแทนฝ่ ายบริ หารเข้ า
ร่ วมประชุมด้ วย
ในปี 2560 ได้ มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 6 ครัง
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5.

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทยังมิได้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มีการพิ จ ารณาทบทวนผลงานและปั ญหาต่างๆ เพื อให้ มีการปรับ ปรุ งแก้ ไ ข เพื อช่วยให้ การทํ างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิผลยิงขึน
6.

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับทีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้ าที ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่ วม และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาและเสนอขออนุมตั ิ
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ทังนี ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมือวันที 27 เมษายน 2560 ได้ อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไม่เกิน 1.95 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเป็ นรายครังตามอัตราเดิมโดยคณะกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้ าทีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย และให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณา และเสนอขออนุมตั ิต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกปี
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนกําหนดโครงสร้ าง/องค์ ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับ
ภาระหน้ าทีความรับผิดชอบและประโยชน์ทีได้ รับจากกรรมการแต่ละชุด
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายทีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึงกําหนดจากผลการดําเนินงาน
7.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารได้ ต ระหนัก ถึ ง บทบาท หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บริ ษั ท
ซึงบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทัวทังองค์กร เพือให้ สอดคล้ องกับภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์
ของกรรมการและผู้บริ หารให้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศกั ยภาพ โดยสนับสนุนให้ คณะกรรมการ
และผู้บ ริ หารเข้ าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรทีเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติหน้ าที ทังภายในและภายนอก
สถานทีอย่างต่อเนือง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ ตัวอย่างหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) อาทิ
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
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- Finance for Non-Finance Director
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
 กรรมการเข้ าใหม่
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการปฐมนิเทศสําหรั บกรรมการใหม่ เพือให้ ทราบนโยบายธุรกิจบริ ษัท ข้ อมูลที
เกียวข้ อง เช่น ธุรกิจหลักของบริ ษัท ผลการดําเนินงาน โครงสร้ างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที
เกียวข้ อง เพือเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติหน้ าทีของกรรมการใหม่ บริ ษัทจึงได้ จัดทําคู่มือสําหรั บกรรมการ
ดังนี
คู่มือกรรมการ
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ.2551
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริ ษัทมหาชน
4. หนังสือรับรองบริ ษัท และวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
5. ข้ อบังคับบริ ษัท
6. คูม่ อื นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท
7. คูม่ อื กรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อมูลอืน ๆ
-

วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริ ษัท

-

รายงานประจํ าปี พร้ อมกับ จัดทํ า Presentation เพื อแนะนําลัก ษณะธุ รกิ จ ของบริ ษั ท
ให้ แก่กรรมการใหม่

 กรรมการปั จจุบันและผู้บริหาร
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการส่งเสริ มความรู้ แก่กรรมการปั จจุบัน สนับสนุนให้ กรรมการเข้ า
อบรมหลักสูตรทีเกียวข้ องกับบทบาทหน้ าทีกรรมการทีจัดโดย IOD ซึงกรรมการบริ ษัททัง 9 ท่าน ได้ ผ่านการ
อบรมกับ IOD แล้ ว คิดเป็ นร้ อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรทีเกียวข้ องกับบทบาทหน้ าทีกรรมการและเกียวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัทและส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หารได้ รับความรู้ เกียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้ องต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้บริ หาร รวมถึงการอบรม/สัมมนาทีเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรและผู้อบรม
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 ผู้ทีเกียวข้ องกับส่ วนการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับเลขานุการบริ ษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและ
นักลงทุน สัมพัน ธ์ รวมทังผู้ ทีเกี ยวข้ อง บริ ษั ทสนับ สนุนและส่ งเสริ ม ให้ อบรม/สัมมนาหลัก สูตรต่างๆ ที
เกี ยวข้ อง ทังที จัดโดยสํ านักงาน ก.ล.ต./ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย/สมาคมบริ ษัทจดทะเบี ยนไทย
สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
8.

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับบุคลากรทีจะเป็ นผู้รับ
มอบหมายงาน เพื อทดแทนตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง และผู้ บั ง คับ บัญ ชาสูง สุด ของทุก หน่ ว ยงานที จะ
เกษี ยณอายุ ดังนี
1. จัดให้ มีการพัฒนาผู้บ ริ หารระดับรองที มีศกั ยภาพทางด้ านวิสัยทัศน์ ความรู้ และความสามารถ
เพือส่งเสริ มให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงอย่างเป็ นลําดับขันตอนต่อเนือง
2. จัดอบรมพัฒนาทังด้ านเพิมพูนความรู้วิชาการ และเรี ยนรู้ ในการปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ ตา่ งๆ
3. จัดให้ ผ้ บู ริ หารระดับรอง ได้ ร่วมทํางานและร่วมประชุมกับผู้บริ หารระดับสูง
4. กําหนดผู้บริ หารระดับรองทีมีศกั ยภาพเป็ นผู้สบื ทอดและวางตําแหน่งให้ เหมาะสม
5. เตรี ยมบุคลากรทีมีความสามารถเฉพาะทางให้ มีความสามารถบริ หารงานครบวงจรมากขึน
6. จัดให้ ผ้ บู ริ หารระดับกลางมีโอกาสบริ หารงานมากขึนในระดับสายงาน
7. จัดให้ มีการฝึ กอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็ นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริ หารระดับสูงและระดับกลางให้ ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบและความซือสัตย์
ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพือสูก่ ารเป็ นผู้บริ หารในลําดับต่อไป
บริ ษัทได้ มีการประชุมเป็ นประจํ าทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริ หารซึงเป็ นการประชุมผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงการประชุมใหญ่ประจําปี เพือร่ วมกําหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปี ถัดไป
เพือสร้ างการมีส่วนร่ วมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับการบริ หารองค์กรมากขึน เป็ นส่วนหนึงของ
แผนการสืบทอดงาน
ทังนี คณะกรรมการบริ หารได้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิ บัติงานของบุคคลที จะได้ รับการ
ส่ง เสริ มให้ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารในลํ าดับ ต่อ ไปอย่ างต่ อเนื อง เพื อพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบเสนอต่อ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
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คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิ จารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิส ระ เนื องจากปั จจุบัน บริ ษัท ยังมิไ ด้
แต่งตังคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็ นทางการ การสรรหาจึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และทีประชุมผู้ถือหุ้น
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับการเลือกตังจากทีประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดํารงตําแหน่งตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.บริ ษัท
มหาชนจํากัด และเมือครบวาระแล้ วอาจได้ รับเลือกตังกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปได้ อีก โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้สรรหาและกลันกรองบุคคลทีเหมาะสม เพือให้ มนใจว่
ั าบุคคลทีจะเข้ ามาเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีป ระสบการณ์ ทังนี บริ ษัทได้ เปิ ดเผยวัน เดือนปี ทีกรรมการบริ ษัท และ
กรรมการอิสระได้ เข้ าดํารงตําแหน่ง ไว้ ในแบบ 56-1 ข้ อ 8.1 คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทไม่ได้ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ เพราะเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถทางธุรกิจ มีความตังใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มทีในการปฏิบัติหน้ าทีกรรมการ
บริ ษัท ตามทีได้ รับความไว้ วางใจจากคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ได้ กํา หนดวาระการดํารงตํ าแหน่ ง ของกรรมการอิสระไว้ เช่ นกัน
เนืองจากทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิมติเลือกตังกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระเท่านัน
 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณี เลือกตังกรรมการอิสระทีออก
ตามวาระโดยมีจํานวนปี การดํารงตําแหน่ งประกอบการพิ จ ารณา ทังในหนังสือเชิ ญ ประชุมและรายงาน
ประจําปี
การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีกรรมการบริ ษัทจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทไม่ได้ กําหนดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนทีกรรมการบริ ษัทแต่ละคนจะไป
ดํารงตําแหน่งกรรมการเนืองจากเชือว่าความสามารถในทางธุรกิจและความเชียวชาญของกรรมการบริ ษัทแต่
ละท่านไม่ได้ ขึนอยู่กบั จํ านวนบริ ษัททีดํารงตําแหน่ง หากกรรมการบริ ษัททุกท่านมีความตังใจและมุ่งมันใน
การปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการบริ ษัท ตามทีได้ รับความไว้ วางใจจากคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้ กรรมการหรื อกรรมการผู้จัดการ ในกลุ่ม
ทีมีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนัน เข้ าไปดํารงตําแหน่งกรรมการในกลุม่ บริ ษัทด้ วย
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายชือและรายละเอียดข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริ ษัทอืน
ทังในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี
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คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านล้ วนเป็ นผู้มคี ณ
ุ วุฒิ เข้ าใจในบทบาทหน้ าทีการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ มีความซือสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม ระมัดระวัง
รอบคอบ และมี ความเป็ นอิส ระ เชื อได้ ว่ ากรรมการทุก ท่ านเข้ าใจและปฏิ บัติต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
โครงสร้ างในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็ นทียอมรับของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จัดทํากฎบัตรอํานาจหน้ าทีชุดปรับปรุ งครังล่าสุดของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่าตอบแทน และอํ านาจหน้ าที ของกรรมการ
ผู้จดั การ โดยได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครังที 4/2560 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้ อ 9.2
คณะกรรมการชุดย่อย)
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
6. การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยังยืน ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่ เน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึงถือเป็ นหน้ าที
สําคัญทีต้ องดําเนินการควบคู่กันไปอย่างจริ งจังและต่อเนื อง อีกทังบริ ษัทได้ กําหนดระเบี ยบปฏิ บัติในทุก
กระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพือช่วยลดปั ญหาทีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม
ปั จจุบันการดําเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซ้ อนมากยิงขึน ซึงเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจ กลไก เงือนไขทางการตลาดและการค้ า และเรื องที จะมีความสําคัญมากขึนต่อการดําเนิน
ธุรกิจต่อไป คือ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียทีต้ องการเห็นบริ ษัทแสดงออกถึงความรั บผิ ดชอบทีมีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม โดยไม่ได้ จํากัดขอบเขตเฉพาะส่วนทีเป็ นผลกระทบโดยตรงจากการ
ดําเนินธุรกิจ แต่ควรให้ การสนับสนุนเพือสร้ างความมันคงให้ กบั สังคมและสิงแวดล้ อมอย่างยังยืน (CSR after
Process) ดังนี
1. บริ ษัทมุ่ง มันที จะป้ องกันความสูญ เสี ย ที อาจเกิ ดขึนจากอุบัติเหตุ การเจ็บ ป่ วย การบาดเจ็ บ
เนืองจากการทํางาน ให้ ความสําคัญในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานและองค์กร ตลอดจนส่งเสริ ม
สุขภาพและชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ เสียอืนๆ
2. บริ ษัทมุ่ง มันที จะปกป้ องระบบนิ เวศน์ โดยการควบคุม ป้ องกัน และลดความเสี ยงตลอดจน
ปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพในทุกๆ กิ จกรรมหรื อกระบวนการหรื อขันตอนการผลิตสินค้ าหรื อบริ ก ารของบริ ษัท
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เพื อให้ ความเสียงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบต่อชุมชนหรื อสิงแวดล้ อมให้ น้อยทีสุดหรื อไม่มี
ผลกระทบเลย
3. บริ ษัทมุ่งมันทีจะปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมายหรื อมาตรฐานอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง เพื อให้ เกิด
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อมทีเกียวข้ อง
4. บริ ษัทมุ่งเน้ นการบริ หารคุณภาพ ด้ วยเครื องมือบริ หารคุณ ภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิ ต
สินค้ าหรื อบริ การทีมีประสิทธิภาพ เพือส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การทันตามกําหนดเพือให้ ลกู ค้ าพึงพอใจสูงสุด
5. บริ ษัทมุง่ มันทีจะดําเนินกิจการด้ วยความซือสัตย์ และปลูกจิตสํานึกให้ กบั พนักงานทุกท่าน เพือ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตลอดจนมุง่ มันในการให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคสังคม เพือสร้ างแนวร่ วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
6. บริ ษัทสร้ างงานให้ คนท้ องถินได้ มีรายได้ และปลูกจิตสํานึกรักบ้ านเกิด
10.2 การดําเนินงานและจัดทํารายงาน
แนวทางการดําเนินงานด้ าน CSR ของบริ ษัท
1. การประกอบกิจการอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัท มุ่งมันในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส ปฏิ บัติหน้ าที ด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม
จรรยาบรรณและเป็ นธรรมทังรายใหญ่และรายย่อยโดยเสมอภาค รวมถึงการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
เพือสร้ างความเท่าเทียมกันทุกฝ่ าย
ด้ านพนักงาน บริ ษัท ได้ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างทัวถึงมีการ
อบรมให้ มีการทํางานตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรั พย์ สิน พนักงานได้ รับความมันใจในคุณภาพชี วิตการทํางานและได้ รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรม
ส่งเสริ มให้ พ นัก งานปฏิ บัติง านด้ วยความโปร่ งใสและได้ รับ การปฏิ บัติโดยเท่าเที ย มกัน และมีช่ องทางให้
พนักงานร้ องเรี ยนได้ อย่างมันใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการร้ องเรี ยนอย่างชัดเจน
ด้ านคู่ค้า บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายขันตอนการจัดซือ จัดจ้ าง เพือให้ มนใจได้
ั
ว่า คู่ค้าทุกรายอยู่บน
พืนฐานของความเสมอภาคและเป็ นธรรม และบริ ษัทปฏิบัติตามเงือนไขข้ อกําหนดของสัญญาหรื อข้ อตกลง
โดยเคร่งครัด
ด้ านสังคม ชุมชนและสิงแวดล้ อม บริ ษัทกํ าหนดระเบี ยบปฏิ บัติใ นทุกกระบวนการผลิ ตและการ
บริ การ (CSR in Process) เพือช่วยลดปั ญหาทีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการให้ ความร่ วมมือในการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยวิธี
ร่ วมกันสร้ างมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมทีสูงขึน บริ ษัทจึงได้ จดั ทํานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรซึงได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และสือสารให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุก
ระดับรับทราบและยึดถือเป็ นแนวปฏิบัติ รวมถึงการจัดส่งพนักงานเข้ ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน และโครงการอบรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม เพือเป็ นการประกาศเจตนารมณ์ ว่า บริ ษัท
มีความมุง่ มันต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบในสังคม
หน้ าทีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัท มี หน้ าที และรั บ ผิ ดชอบในการกํ า หนดนโยบายและกํ ากับ ดูแ ลให้ มีร ะบบที
สนับสนุนการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันทีมีป ระสิทธิ ภาพ เพื อให้ มนใจได้
ั
ว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ มี
ความสําคัญกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการปฏิบตั ิด้านต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันและนโยบาย
จริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกียวข้ องกับเรื องทุจริ ตคอร์ รัปชัน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. เมือพนักงานพบเห็นการกระทําทีเข้ าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อมีข้อสงสัย หรื อข้ อซักถามโดยเฉพาะ
เรื องการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้ อกฎหมายทีเกียวข้ อง มีหน้ าทีต้ องรายงาน
ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทกําหนดไว้ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งต่างๆ
3. ผู้ทีกระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชันถือเป็ นการกระทําทีผิดจริ ยธรรมทางธุรกิจ ซึงจะต้ องได้ รับการพิจารณา
ทางวินยั ตามระเบียบทีกําหนดไว้ นอกจากนีอาจได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานันเข้ าข่าย
ผิดกฎหมาย
4. กระบวนการหาข้ อเท็จจริ ง บริ ษัทกําหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื องร้ องเรี ยนไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท ในรายงานประจําปี (56-2) หัวข้ อ “การกํากับดูแลกิจการ” และในคู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิจ
โดยกําหนดกระบวนการหาข้ อเท็จจริ งทีรวดเร็ วและเป็ นระบบประกอบด้ วย
4.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนต้ องเป็ นความจริ ง และ/หรื อ
มีความเพียงพอทีจะนําสืบได้
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4.2 สาระสําคัญ เบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนทีมีสาระสําคัญ ผู้รับเรื องจะพิจารณาตรวจสอบและนํา
ข้ อร้ องเรี ยนหารื อร่ วมกัน เพื อขยายผลหาข้ อเท็จจริ ง และแจ้ งต่อคณะกรรมการบริ หารเพือ
รับทราบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามลําดับ
4.3 ผู้แ จ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้ องเรี ยน จะได้ รับ ความคุ้ม ครองสิ ท ธิ อ ย่ างเท่ า เที ย มกัน ไม่ว่ าจะเป็ น
พนักงานหรื อบุคคลภายนอก
4.4 ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน จะต้ องระบุรายละเอียดของเรื องทีจะแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
พร้ อมชือ ทีอยู่ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ ซึงการเปิ ดเผยข้ อมูลจะทําให้ บริ ษัท
สามารถรายงานความคื บ หน้ า หรื อ สอบถามข้ อมูล ที เป็ นประโยชน์ เ พิ มเติ ม หรื อ ชี แจง
ข้ อเท็จจริ ง ให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็ วยิงขึน
5. กระบวนการให้ ความเป็ นธรรม บริ ษัทจะพิ จารณาให้ ความเป็ นธรรมและปกป้องผู้แจ้ งเบาะแสหรื อ
ผู้ร้องเรี ยน ผู้รั บเรื องร้ องเรี ย น ผู้ถูก ร้ องเรี ยน และผู้มีส่วนเกี ยวข้ องในกระบวนการตรวจสอบหา
ข้ อเท็ จ จริ ง และการรายงานต้ องเก็บ ข้ อมูล ที เกี ยวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่ าที จํ าเป็ นโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน ผู้ถูกร้ องเรี ยนหรื อผู้ที
ร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แหล่งทีมาของข้ อมูล หรื อบุคคลทีเกียวข้ อง
6. การดําเนินการใดๆ ให้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน และคู่มือจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ รวมทังระเบียบและคูม่ อื ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทในเรืองทีเกียวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอืนใด
ทีบริ ษัทอาจกําหนดขึนต่อไป
7. นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันนีให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
การสรรหาหรื อ การคัด เลื อ กบุ ค คลากร การเลื อนตํ า แหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน
นอกจากนี บริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีช่องทางในการสือสารเพือให้ พนักงานและผู้ทีส่วนเกียวข้ องสามารถที
จะแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัยหรื อข้ อร้ องเรี ยน เมือพบเรื องที อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อ
ประพฤติมิชอบของบริ หารและพนักงานในบริ ษัท ตลอดจนพฤติกรรมทีอาจเป็ นปั ญหาและก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟั งและดําเนินการกับทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส และเป็ นธรรม
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที เป็ นระบบและยุติธ รรม ข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนจะถูก เก็บ รั ก ษาไว้ เป็ น
ความลับของบริ ษัท โดยผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื องทีจะแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน พร้ อม
ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื อง ดังนี
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1. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1
1.2
2.

กรรมการผู้จดั การ ที suthin@rwi.co.th
เลขานุการบริ ษัท ที pipit@rwi.co.th
ส่งไปรษณีย์ ปิ ดผนึก มายัง

2.1
2.2

คุณสุทิน เผด็จภัย “กรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การ” หรือ
คุณพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ “เลขานุการบริ ษัท”
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชัน 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด และถือว่าพนักงาน
ทุกคนได้ รั บเกี ยรติแ ละเคารพในสิทธิ ส่ว นบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ตามแนวปฏิ บัติพืนฐานตามหลักสิทธิ
มนุษยชนรวมทังการไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนได้ รับการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกสีผิว เชือชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคมหรื อสัญชาติ การเมือง ความคิดเห็น ทรัพย์ สิน
ความยากจน ความพิการ ชาติกําเนิด บุคคลไร้ ถิน รสนิยมทางเพศ ผู้ป่วยหรื อเป็ นโรค เป็ นต้ น โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี
- ให้ ความรู้ เรื องสิทธิ มนุษยชนให้ กบั พนักงานทุกคนตังแต่เข้ าร่ วมงาน โดยผ่านการปฐมนิเทศ
เกียวกับจรรยาบรรณของบริ ษัท
- หลีกเลียงการเป็ นพันธมิตรกับองค์กรทีจะนําไปสูก่ ารละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้ สิทธิพนักงานในการโต้ แย้ งเพือพิสจู น์ตนเองกรณีถูกบ่งชีความผิด หรื อทุจริ ตต่อหน้ าทีการ
งาน ไม่มีการเลิกจ้ างอย่างไม่เป็ นธรรม
พนัก งานของบริ ษั ท ทุ ก คนเป็ นทรั พ ยากรที มีค่ าและเป็ นส่วนสํ า คัญที สุด ในการขับ เคลื อนธุ รกิ จ
สู่ความสํา เร็ จต่อเป้ าหมายทางธุ รกิจ ขององค์ก ร และมุ่งมันทีจะให้ พนักงานทุก คนมีความภาคภูมิใจและ
เชือมันในองค์กร โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริ มสร้ าง
บรรยากาศการทํางานร่ วมกันเพือสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ ทังนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทํางาน
ส่งเสริ มให้ พนักงาน รู้ รักสามัคคี มีความเชือมันและไว้ ใจกัน ปฏิบัติตอ่ กันอย่างสุภาพ และเคารพศักดิศรี ใน
ความเป็ นมนุษย์ ทังยังตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให้ มีความรู้
ความสามารถ ให้ พร้ อมปฏิ บัติงานและรั บมือกับสภาวะเศรษฐกิจทีผันผวน รวมถึงการสร้ างความมันคงใน
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อาชีพ และให้ โอกาสในการเจริ ญก้ าวหน้ าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้ มีส่วนร่ วมในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน มีการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสมและเป็ นธรรม
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทดํ าเนิ นการด้ านแรงงานที สอดคล้ องกับ มาตรฐาน แนวปฏิ บัติทีเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ
กฎหมาย และกฎบัตรสากลทีเกียวข้ องด้ านแรงงาน และคํานึงถึงความต้ องการของพนักงาน เพือมุ่งหวังให้
เกิดสัมพันธภาพทีดีระหว่างพนักงานและบริ ษัท และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโดยรวม
รวมทังเปิ ดโอกาสให้ พ นักงานมี ช่ องทางการสื อสาร เสนอแนะ ร้ องเรี ย น และแจ้ ง ปั ญ หาต่า งๆ ระหว่า ง
พนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านช่องทางการรั บเรื องที กําหนดไว้ หรื อผ่านระบบเว็บไซต์ของบริ ษัท และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริ ษัท ตามลําดับ
ในปี ที ผ่ า นมาข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ได้ รั บ การพิ จ ารณาและดํ า เนิ น การแก้ ไ ข เพื อเป็ นการรั ก ษา
ความสัมพันธ์ อนั ดีต่อกัน บริ ษัทรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคกันและดําเนินการโดยใช้ กลไกทีไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส ซึงได้ ถกู รักษาไว้
เป็ นความลับของบริ ษัท
บริ ษั ท มีน โยบายพั ฒ นาพนัก งานให้ เ ป็ นผู้ มีค วามรู้ ความสามารถตามความต้ องการของแต่ ล ะ
หน่วยงาน เพือสร้ างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทังในด้ านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ
และคุณภาพชีวิตและให้ ความสําคัญกับการดูแลเรื องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน โดยมีการ
จัดตังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม เพื อดําเนินงานเกียวกับความปลอดภัย
และสุข อนามัย ที ดี แ ก่ พ นัก งาน โดยจัดให้ มีก ารตรวจสอบความปลอดภัย ของสถานที ทํา งานสมํ าเสมอ
มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง ติดตังกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตังระบบสัญญาณเตือน
ภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมดับเพลิงเบืองต้ น ฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ
และการปฐมพยาบาลเบืองต้ นแก่พนักงานต่อเนืองทุกๆ ปี
สําหรับสวัสดิการพนักงานทีบริ ษัทให้ แก่พนักงานมีดงั นี
- จัดให้ มีการส่งเสริมการศึกษาทังในและนอกเวลาทํางาน
- จัดให้ มีการอบรมความรู้ เกียวกับการทํางาน ทังในและนอกสถานที อย่างต่อเนือง
- จัดให้ มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้ มีเครืองแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
- จัดให้ มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
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- จัดให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่านํามัน
- จัดให้ มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีป ระสบภัย กรณี เสียชีวิตของบิ ดา มารดา และคู่สมรส
ของพนักงาน
- จัดให้ มีเงินสงเคราะห์เมือพนักงานถึงแก่กรรม
- จัดให้ มีโรงอาหารทีถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้ มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้ มีกองทุนสํารองเลียงชีพเพือการออมเงินในอนาคต ซึงทางสมาชิ กจะต้ องส่งเงินเข้ า
กองทุนในอัตรา ร้ อยละ 5 ของค่าจ้ าง และจะได้ รับเงินสมทบกองทุนจากบริ ษัททุกเดือนใน
อัตราเดียวกัน
- จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี และตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสียงจากการทํางาน
- จัดให้ มีสง่ พนักงานไปร่ วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึงจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพือเป็ นการ
พัฒนาและเพิมความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานให้ แก่พนักงานอย่างต่อเนือง
- จัดให้ มีเงินบําเหน็จให้ แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพือประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
- จัดให้ มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้ าน
- จัดให้ มีการแข่งขันกีฬา เพือเสริ มสร้ างสุขภาพทีดี สร้ างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อนั ดี
ในหมูพ่ นักงาน
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมีนโยบายการใช้ เครื องมือการสื อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การแสดงสินค้ า ต้ องเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง พร้ อมมีค่มู ือการใช้ สินค้ าทีเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและ
เป็ นธรรมกับผู้มีส่วนเกียวข้ องทุกฝ่ ายและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ า เพื อนําไปสู่ความสําเร็ จของ
ธุรกิจบริ ษัทด้ วยการปฏิ บัติตามเงือนไขต่างๆ ทีได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า พึงปฏิบัติต่อลูกค้ าอย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรม โดยตังอยู่บนพื นฐานของการได้ รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมของทังสองฝ่ าย และส่งมอบสินค้ าและ
บริ การในราคาทีเป็ นธรรม
- จัดให้ มีการให้ คํ าแนะนํ า รวมถึง ข้ อ มูล ที ถูกต้ องและเพี ยงพอแก่ ลูก ค้ า ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว และรักษาความลับของลูกค้ า รวมถึงไม่นําความลับของ
ลูกค้ าไปใช้ เพือประโยชน์ของตนหรื อผู้ทีเกียวข้ องโดยมิชอบ
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- คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื อเพิ มคุณค่าให้ แก่สินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื อง ตามนโยบาย
คุณภาพของบริษัท
- จัดให้ มีหน่วยงานเพือให้ บริ การลูกค้ าหรื อผู้บริ โภค ร้ องเรี ยน สอบถามข้ อมูล และเสนอแนะ
เกียวกับคุณภาพของสินค้ าและบริ การได้ อย่างสะดวก โดยเน้ นการเข้ าถึงความต้ องการของ
ลูกค้ าอย่างแท้ จริง พร้ อมจะดําเนินการอย่างเป็ นธรรมต่อลูกค้ าหรื อผู้บริ โภค
6. การดูแลรั กษาสิงแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมดูแลรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม และการดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิงแวดล้ อม กําหนดให้ เป็ นนโยบายหนึงในพันธกิจของบริษัท ดังนี
- ส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสํานึกในเรื องความรั บผิ ดชอบต่อสิงแวดล้ อมทัวทังองค์ กรอย่าง
ต่อเนือง โดยขับเคลือนทังจากภายในสูภ่ ายนอก และภายนอกสูภ่ ายใน
- ปรั บปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต เครื องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนือง มีการบริ หาร
จัดการอย่ างเป็ นระบบ ทังในกระบวนการผลิ ตสินค้ าและบริ การ เพื อลดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อม
- เพื อให้ สอดคล้ องกับนโยบายด้ านการจัดการสิงแวดล้ อม บริ ษัทได้ ปฏิ บัติตามข้ อกําหนด
ด้ านบริ หารจัดการสิงแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004
นอกจากนี บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมโดยเสมอมา จึงมุ่ง
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการทางด้ านคุณภาพสิงแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้ คณ
ุ ค่า
และเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม รวมทังจัดให้ มีการพัฒนาดูแลรักษาสิงแวดล้ อมอย่างยังยืน ทังนี บริ ษัทได้
ดําเนินการเข้ าร่ วมโครงการ “เสริ มสร้ างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้ านสิงแวดล้ อมและ
รั บผิ ดชอบต่อสังคมอย่างยังยืน” ร่ วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรั พยากรและสิงแวดล้ อม และ
กระทรวงแรงงาน รวมทังส่งเสริ มการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกทีดีแก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแล
รักษาสิงแวดล้ อม จึงเสริมสร้ างความรู้เรืองสิงแวดล้ อมผ่านนิทรรศการ ป้ ายประชาสัมพันธ์ พร้ อมเอกสารให้
ความรู้เกียวกับสิงแวดล้ อม
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทสนับสนุนให้ จดั กิจกรรมหรื อเข้ าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมทีเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชน
โดยจะต้ องจัดให้ มกี ิจกรรมทุกปี ตามวาระและโอกาส ซึงในปี 2560 บริ ษัทได้ เข้ าร่วมทํากิจการดังนี
114
รั บรองความถูกต้ อง.................................................

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

 ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรี ยนวัดห้ วยโป่ ง และชุมชนมาบตาพุด
วันที 13 มกราคม 2560
 เข้ าร่วมพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย
ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมือวันที 24 มีนาคม 2560
 ร่ วมกิจกรรมบริ จาคโลหิต ครังที 48 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมือวันที 7 เมษายน 2560
 ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมรดนําขอพรผู้ใหญ่ ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมือวันที 11 เมษายน 2560
 ร่ วมกิจกรรมบริ จาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง เมือวันที 11 สิงหาคม 2560
 กิจกรรม “ระยองไวร์ จิตอาสา พัฒนาวัด” ณ วัดเนินกระปรอก เมือวันที 23 สิงหาคม 2560
 กิจกรรมอาสาปั นความดีทําดีเพือพ่อ ชมรมรักษ์ ป่ารักษ์ วงั จันทร์ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เมือวันที 9 ตุลาคม 2560
 ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ชุมชนคลองนําหู เมือวันที 2 พฤศจิกายน 2560
 ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนชากลูกหญ้ าฝั งตะวันออก
เมือวันที 2 พฤศจิกายน 2560
 กิจกรรม CSR “อนุบาลต้ นกล้ าด้ วยวัสดุเหลือใช้ ” เมือวันที 22 พฤศจิกายน 2560
 ร่ วมกิจกรรมบริ จาคโลหิต ครังที 49 ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2560
 กิจกรรม “เติมสีสนั ปั นความสุข จุดประกายยิม ”ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก”
เมือวันที 9-11 ธันวาคม 2560
 ร่ วมกิจกรรมโครงการเสริมขวัญแบ่งปั นรอยยิมเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ณ โรงพยาบาลระยอง เมือวันที 15 ธันวาคม 2560
 ร่ วมกิ จกรรมโครงการปรั บ ภูมิทัศน์ บ ริ เวณรอบเกาะสะเก็ ดกับชุนชุมชนชมรมประมงเรื อเล็ก
พืนบ้ าน ณ เกาะสเก็ด เมือวันที 24 ธันวาคม 2560
 สนับสนุนสลากกาชาดของสภาสังคมสงเคราะห์
 สนับสนุนทอดกฐิ นสามัคคี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ร่ วมบริ จาคเงินสนับสนุน โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ ง 13,000 ราย” กับสมาคม
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
10.3 การดําเนินธุรกิจทีมีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกียวกับสิงแวดล้ อมและไม่มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื อง
สิงแวดล้ อมกับหน่วยงานภาครั ฐ นอกจากนีบริ ษัทได้ ปฏิบัติตามกฎระเบี ยบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมจังหวัด และข้ อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้ องอืนๆ ซึงบริ ษัทได้ ผ่านการตรวจสอบและ
ได้ รับการต่อใบอนุญาตต่างๆ ทีเกียวข้ องของหน่วยงานภาครัฐเป็ นประจําทุกๆ ปี อย่างสมําเสมอ
10.4 กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
สืบเนืองจากปั จจุบนั ภาคเอกชนให้ ความสําคัญและร่ วมกันป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน
โดยร่ วมกันสร้ างมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมธุรกิจทีสูงขึน เพือให้ บรรลุเป้าหมาย ดังนัน สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ร่ วมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ขอความร่ วมมือและเชิญชวนให้ บริ ษัทจดทะเบียนเข้ า
ร่ วมโครงการแนวร่ วมการปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยมี IOD เป็ นเลขานุการของ
โครงการ
ในการนีบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสว่ นร่ วมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให้ สอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ ปั จจุ บัน ดังนัน บริ ษั ทจึ งได้ เข้ าร่ วมลงนามในคํ า ประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่ ว มปฏิ บั ติข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต” โดยจะร่ วมมือกับภาคประชาสังคม สือมวลชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพื อสร้ างมาตรฐานการประกอบธุ ร กิ จ ที ใสสะอาด และจะต้ อ งกรอกแบบประเมิน ตนเกี ยวกับ
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน โดยแนวร่ วมนีมุ่งทีจะสนับสนุนและมีส่วนในยุทธศาสตร์ ว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสียง ซึงพนักงานทุกคน
ของบริ ษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยมีการกําหนดภาระหน้ าทีความรั บผิดชอบ อํานาจการ
ดําเนินการในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั กิ ารไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุม
ทางการเงิน การดําเนินงาน การบริ หาร การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที
เกียวข้ อง เพือก่อให้ เกิดความมันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสําเร็ จของงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษัท ดังนี
1. กลยุทธ์ แ ละเป้าหมาย ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน สอดคล้ องและสนับสนุนพันธกิ จ (Mission)
ของบริ ษัท
2. ผลการปฏิ บั ติ ง านบรรลุต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที กํ า หนดไว้ โดยมี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. รายงานข้ อมูล ทีมีสาระสําคัญ ทังด้ านการเงิน การบริ หาร และการดําเนิ นงาน มีความถูกต้ อง
เชือถือได้
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็ นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้ อกําหนดทีสอดคล้ อง
กับกฎหมายและข้ อบังคับอืนทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทังข้ อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการทีเหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุ งคุณภาพการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 1/2560 เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริ หารความเสียงของบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าทีกํากับการ
ปฏิ บัติตามระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทมีการ
บริ หารจัดการและกํ ากับ ดูแ ลที ดี สร้ างมูล ค่าเพิ ม สร้ างความมันใจ ให้ กับหน่วยงานของรั ฐ และสร้ าง
ประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัทได้ สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสียง
ของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ทีมีการพัฒนากรอบแนวการบริ หารความเสียงทัวทัง
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือทีเรี ยกว่า “COSO ERM Framework” ใช้ เป็ นเครื องมือ
ของฝ่ ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพือเพิมประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ครอบคลุมแนวทาง
การกําหนดนโยบายบริ หารงานการดําเนินงาน การบริ หารความเสียงของบริ ษัท สรุ ปสาระสําคัญดังนี
1. ด้ านการควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษัทมีโครงสร้ างองค์กร และสภาพแวดล้ อมทีส่งเสริ มให้ การปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการควบคุมภายในทีเพียงพอ มีการแบ่ งแยกหน้ าที ความรั บ ผิดชอบของแต่ละฝ่ ายอย่างแน่ ชัด เพื อ
ประโยชน์ ในการติดตามตรวจสอบในการดําเนิ นงาน บริ ษัทได้ จัดทําคู่มือการปฏิ บัติงานในหน่วยงานหลัก
และมีการปรับ ปรุ งระบบงานย่อยเพื อให้ มีประสิทธิ ภาพทีรั ดกุม และลดการทํางานทีซําซ้ อน เพือให้ ทุกฝ่ าย
ปฏิ บัติงานภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนียังได้ กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนในแต่ละปี
โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตังมาตรฐานการ
วัดผลงานไว้ อย่างชัดเจน
2. ด้ านการประเมินความเสียง (Risk Assessment)
บริ ษัทได้ มีการติดตามปั จจัยความเสียงต่าง ๆ เช่น แนวโน้ มการเปลียนแปลงทางด้ านภาษี อากร
อัตราแลกเปลียน การเพิมขึนของราคาวัตถุดิบ และต้ นทุนอืน เพือประเมินผลกระทบและเตรี ยมการให้ ธุรกิจ
คงสภาพดําเนินการอยู่ได้ และได้ มีการสือสารให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์ โดยการประชุม
พนักงานในหน่วยงานทีเกียวข้ อง เพือสรุ ปสถานการณ์ สภาพแวดล้ อมและการดําเนินการของกิจการรวมทัง
ปั จจัยความเสียงทีจะมีตอ่ ผลการดําเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้ นทุนและการทํากําไรของบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
ในแต่ละหน่วยงานผู้บริ หารสูงสุดของหน่วยงานนันๆ จะเป็ นผู้รับผิดชอบงานการบริ หารความเสียงทีเกียวข้ อง
กับหน่วยงานของตน เพือหามาตรการป้องกัน และบริ หารความเสียงให้ อยู่ในระดับทีปลอดภัยต่อกิจการและ
พนักงานทีองค์กรยอมรับได้ และไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
3. ด้ านการควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริ ษั ทกํ า หนดขอบเขต อํ านาจหน้ าที และอํ า นาจการอนุ มัติข องคณะกรรมการและฝ่ ายบริ ห าร
ตามลําดับ ขันไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริ หารงานและอนุมตั ิรายการของแต่ระดับตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ มีความโปร่ งใส ดูแลผลประโยชน์
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย และไม่ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
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ทังนีในการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลทีเกียวโยงกัน กรรมการ และผู้บริ หาร บริ ษัทได้ มีมาตรการ
ในการอนุมตั ิ โดยต้ องผ่านทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และผู้อนุมตั ิต้องไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมดังกล่าว
โดยธุรกรรมนันต้ องก่อให้ เกิดผลประโยชน์ สูง สุดสําหรับ บริ ษัททังนี มีเลขานุการบริ ษัทและฝ่ ายกํากับดูแ ล
กิ จ การและนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ข องบริ ษัท ทํ า หน้ า ที ในการติด ตามและดูแ ลการปฏิ บั ติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเกียวข้ อง เพือให้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้ อกําหนดได้ อย่างเหมาะสม
4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริ ษัทมีการบริ หารงานโดยนําระบบสารสนเทศทีสามารถเชือมโยงได้ อย่างทัวถึงทังองค์กร ทีทันสมัย
และมีระบบการสือสารภายใน ภายนอกองค์ กร ทีรวดเร็ ว มีประสิทธิ ภาพ เพื อนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องทันเวลา มีระบบรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลและสารสนเทศทีมีประสิทธิ ภาพ
เพี ยงพอ โดยมีร ะบบการจัดเก็บข้ อมูลทีสามารถตรวจสอบความถูก ต้ องย้ อนหลังได้ และได้ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือง เพือสนับสนุนองค์กรให้ มีความคล่องตัวและเพิมศักยภาพในระบบงานและ
ตอบสนองต่อการเติบโตของบริ ษัททีเห็นได้ อย่างชัดเจน
บริ ษัทมีช่องทางการติดต่อสือสารทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อสือสารกันได้ ทวถึ
ั งทัง
องค์ กรโดยข้ อมูล ที สํ าคัญ จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริ ห ารระดับ สูง ลงสู่พ นัก งานได้ อย่ างรวดเร็ ว อีกทังมีช่อง
ทางการสือสารจากพนักงานขึนตรงสูผ่ ้ บู ริหารระดับสูงได้ อีกด้ วย
5. ด้ านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานทีดี เพือให้ มนใจได้
ั
ว่า มาตรการและระบบ
การควบคุมภายในนันมีป ระสิ ทธิ ผ ลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี ยนแปลงได้ อย่ างเหมาะสม
ทันเวลา และบริ ษัทได้ จัดให้ พนักงานระดับหัวหน้ างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา
และยังจัดให้ มีการตรวจประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังนี ฝ่ ายบริ หารใส่ใจต่อ
การบริ หารจัดการทีรวดเร็ วและสัมฤทธิ ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างชัดเจนและสมําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ป ฏิ บัติห น้ า ที ตามภารกิ จ ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ นอกจากนียังได้ ปฏิบัติหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเป็ นอิสระ
และครบถ้ วนเพี ยงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเครื องมือช่วยสนับ สนุนทําหน้ าที ให้ บรรลุภารกิ จ
ผู้ตรวจสอบภายในเป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติในการปฏิบัติหน้ าทีได้ อย่างเหมาะสม มีความเป็ นอิสระเพียงพอ
สามารถปฏิ บั ติง านตามแผนงานและงานที ได้ รั บ มอบหมายเพิ มเติ มจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสียงที
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สําคัญ และรายงานประเด็น ที ต้ องมีการแก้ ไขปรั บ ปรุ งแก่ ผ้ ูรับ การตรวจและหน่วยงานที เกี ยวข้ อง รวมถึง
ข้ อเสนอแนะทีเหมาะสมตามทีฝ่ ายบริ หารเห็นว่าจําเป็ นสําหรับการประกอบกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้ ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วสรุ ปได้ วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ
ด้ านการควบคุมภายในองค์ กร ด้ านการประเมินความเสียง ด้ านการควบคุมการปฏิ บัติงาน ด้ านระบบ
สารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และด้ านระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีระบบควบคุม
ภายในเรื องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เพี ยงพอแล้ ว สํ าหรั บ การควบคุมภายในในหัวข้ ออืน คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที
เพียงพอแล้ วเช่นกัน
ผู้ตรวจสอบภายใน บริ ษัทแต่งตัง นายคมวุฒิ พรนราดล เป็ นพนักงานของ บริ ษัท แคปปิ ทอล
เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ น
ผู้ดํา รงตํ า แหน่ ง หัว หน้ า งานตรวจสอบภายในและเลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้ า ที ในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน เพือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ร่ วมพิ จารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสํ าคัญ อย่างเพี ยงพอ
เพือให้ มรี ะบบงานหรื อกระบวนการทํางาน มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทังนีผู้บริ หารทุก
ส่วนงานมีส่วนร่ วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุ ง/แก้ ไข ให้ มีวิธีการปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้ องนโยบายบริ ษัท
และมีระบบการควบคุมภายในที เพียงพอ ทังนี หัวหน้ างานตรวจสอบภายในจะขึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมทีจะ
ปฏิ บัติห น้ าที ดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพ (โดยคุณ สมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่ างกัน มีดงั นี
บริษัททีเกียวข้ องกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
0.052

บริ ษัท ไปป์ ไลน์

บริษัทย่อยภายใต้

- รายได้ จากการให้

เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

บมจ. แคปปิ ทอล

ใช้ วงเงินสินเชือ

เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค

- รายได้ ค้างรับ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
บริ ษัทฯ ให้ บริ ษัททีเกียวข้ องใช้ วงเงิน
สินเชือ เนืองจากเพือให้ เกิดความคล่องตัว

-

ในการดําเนินงาน โดยเรียกเก็บรายได้ จาก

(CEN) และมีกรรมการ

การให้ ใช้ วงเงินสินเชือ ในอัตราใกล้ เคียง

และผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- ค่าบริการงาน

บริ ษัท แคปปิ ทอล

บริษัทแม่ถือหุ้น

0.720

เพือให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค

ร้ อยละ 74.24

ตรวจสอบภายใน

(มหาชน)(CEN)

และมีกรรมการ

- ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย

0.192

ดูแลกิจการทีดีในบริ ษัท

- รายได้ จาก

0.260

บริ ษัทฯ ให้ บริ ษัททีเกียวข้ องใช้ วงเงิน

ในการทํางาน อีกทังเพือให้ มกี ารกํากับ

ร่วมกัน
บริ ษัท เอือวิทยา

บริษัทย่อยภายใต้

จํากัด (มหาชน)

บมจ. แคปปิ ทอล

ดอกเบียเงินให้

สินเชือ เนืองจากเพือให้ เกิดความคล่องตัว

(UWC)

เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค

กู้ยืมระยะสัน

ในการดําเนินงาน โดยเรียกเก็บรายได้ จาก

(CEN) และมีกรรมการ

จํานวน 28.50

การให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสัน ในอัตราใกล้ เคียง

และผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ล้ านบาท

กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

- รายได้ ค้างรับ

0.118

12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันในปี ทีผ่านมาทังหมดเป็ นไปเพือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท โดยมีนโยบาย
ในการทํารายการดังกล่าวเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ทังด้ านนโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจาก
ราคาตลาดหรื อเป็ นไปตามสัญญาทีได้ ตกลงกันไว้ เป็ นสําคัญ ซึงรายการทีเกิดขึนคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ ว
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

12.3 มาตรการหรื อขันตอนของการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกันที เป็ นธุ ร กรรมปกติ และมีข้ อตกลงทางการค้ าที มี เงื อนไขทางการค้ าทัวไปใน
ลักษณะเดียวกันที วิญ ูช นจะพึ งกระทํากับ คู่สัญ ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรอง
ทางการค้ าทีปราศจากอิทธิ พลในการทีตนมีสถานะเป็ น กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ อง
ทังนีฝ่ ายจัดการต้ องรายงานธุรกรรมภายใต้ เงือนไขดังกล่าวทังหมดที เกิ ดขึนให้ ทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทรับทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส
รายการระหว่างกันทีมิใช่รายการปกติ หากมิได้ มีขนาดของรายการซึงจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยแล้ ว จะต้ องได้ รับการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทก่อนเป็ นลําดับแรก และถ้ าขนาดของธุรกรรมทีเกิ ดขึนนัน อยู่ในอํานาจ
หน้ าทีทีจะสามารถอนุมตั ิได้ การอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันจะจบลงทีขันตอนนี โดยผู้มีส่วนได้ เสียไม่
เข้ าร่ วมประชุมและมิได้ ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดทีเกินอํานาจหน้ าที
ของคณะกรรมการบริ ห ารที จะอนุ มั ติ ไ ด้ คณะกรรมการบริ ห ารจะสรุ ป มติ ข องที ประชุ ม เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท ซึงมีคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยผู้ทีมีสว่ นได้ เสีย
ไม่เข้ าร่ วมประชุมและมิได้ ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณารายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการทีเกียวโยง
กันหรื อรายการระหว่างกัน อย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรั บ
รายการที กํ าหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลการทํา
รายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ สาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
12.4 แนวโน้ มในการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํ ารายการระหว่ า งกั น ยัง คงดํ า เนิ น ต่อ ไป จะมี ป ริ ม าณมากขึ นหรื อ น้ อยลงขึนอยู่ กับ ภาวะ
เศรษฐกิจ สําหรั บรายการระหว่างกันที อาจเกิ ดขึนในอนาคตนัน คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติตาม
ระเบียบต่างๆ ทีได้ กําหนดขึน และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษั ท
เพื อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึงบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน และการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของบริษัท
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