บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
1.1 ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ตําแหน่ ง :
 ประธานกรรมการบริ ษทั
 ประธานกรรมการบริ หาร
 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพัน
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีได้รับการแต่ งตัง :
วันที 22 กันยายน 2551

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
คณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

450 หุน้
คิดเป็ น
0.0001%

เป็ นลูกพีลูกน้อง
กับนายธี รชัย
ลีนะบรรจง

ประสบการณ์
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนซึงเป็ นบริษัทในกลุ่ม จํานวน 2 บริษัท
ปี 2551- ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หาร

บมจ.แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ ง
เน็ตเวิร์ค

ปี 2551- ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ หาร

บมจ.เอือวิทยา

ดํารงตําแหน่ งในบริษัททีเกียวข้ องกัน จํานวน 12 แห่ ง

การอบรมบทบาทหน้ าทีการเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 78/2009
 Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่ น 4/2009

ปี 2551 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

บจก.เอ็นเนซอล

ปี 2553 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก.ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ ง

ปี 2555 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

บจก.เอเวอร์กรี น ไบโอแมส

ปี 2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

บจก.ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์

ปี 2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

บจก.พาราไดซ์ กรี น เอนเนยยี

ปี 2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส

ปี 2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั บลิวซี โซล่าร์

ปี 2559 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั บลิวซี อําพัน ไบโอแมส

ปี 2559 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

บจก. สตึก ไบโอแมส
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

2. นายวรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์ วมิ ล
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 24 เมษายน 2552

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 ปริ ญญาตรี คณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ปี 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

UWC (Cambodia) Co.,Ltd.

ปี 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

Interglob Investment Co.,Ltd.

ปี 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.กรี น เอ็นเนอร์ยี แพลน เทชันส์

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน –ไม่ ม-ี
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน –ไม่ ม-ี
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. วี เอส เอส เอ็น

การอบรมบทบาทหน้าทีการเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 21/2004
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
3. นายวิเชี ยร โสพรรณพนิชกุล
ตําแหน่ ง
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
57

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 26 กุมภาพันธ์ 2556

4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
ตําแหน่ ง
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 13 สิ งหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
 ปริ ญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
ประสบการณ์
สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์ ทาง
ถือหุ้นใน
ครอบครัว
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท
บริษัท
ระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มี-ไม่มีดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน –ไม่ มีดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน –ไม่ มีดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 5 แห่ ง
ปี 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
นิติบุคคล หมู่บา้ นจัดสรรกลาง
เมืองเดอปารี ส รัชวิภา
ปี 2550 – ปั จจุบนั
ทีปรึ กษา
บจก. ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย
ปี 2540 – ปั จจุบนั

การอบรมบทบาทหน้าทีการเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
104/2013
44

 ปริ ญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา Tokyo
Institute of Technology Tokyo, Japan

ปี 2535 – ปั จจุบนั
ปี 2535 – ปั จจุบนั
-ไม่มี-

-ไม่มี-

 ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเซี ย
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีปรึ กษา

บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชันแนล ฟู๊ ด
กรุ๊ ป
เจ้าของและหัวหน้าสํานักงาน สํานักงานบัญชีและกฎหมายเจริ ญสุข
ทีปรึ กษา
บจก. อาศาบางกอก

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน -ไม่ ม-ี
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2554 - ปัจจุบนั
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมบทบาทหน้าทีการเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 107/2014
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
5. นายสุ ทนิ เผด็จภัย
ตําแหน่ ง
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพัน
 กรรมการผูจ้ ดั การ

อายุ
(ปี )
59

ตําแหน่ ง
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์ ทาง
ถือหุ้นใน
ครอบครัว
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท
ระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มี-ไม่มีดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนซึงเป็ นบริษัทในกลุ่ม –ไม่ มี ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน -ไม่ ม-ี

49

 ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี

450 หุ้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คิดเป็ น

 ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

บริษัท

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2553 – ปั จจุบนั
ประธานบริ ษทั
บจก.เอสบีที คอนซัลแต้นท์ แอนด์
มาร์เก็ตติง

การอบรมบทบาทหน้าทีการเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 53/2006

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2559
6. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนซึงเป็ นบริษัทในกลุ่ม จํานวน 2 แห่ ง
ปี 2553 – ปั จจุบนั

0.0001%

รามคําแหง

ปี 2553 – ปั จจุบนั

ผูกพัน

กรรมการบริ ษทั

บมจ.แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ ง

กรรมการบริ หาร

เน็ตเวิร์ค

กรรมการบริ ษทั

บมจ. เอือวิทยา

กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

วันทีได้ รับการแต่ งตัง :

การอบรมบทบาทหน้าทีการเป็ นกรรมการของ

วันที 1 เมษายน 2553

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2557 – ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

(IOD)

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน จํานวน 9 บริษัท

 Director Accreditation Program (DAP)

ปี 2553 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.เอ็นเนซอล

ปี 2553 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ ง

ปี 2555 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.เอเวอร์กรี น ไบโอแมส

รุ่ น 82/2010
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตําแหน่ ง
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพัน

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ
(เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบ 56-1 ประจําปี 2560
สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

เป็ นลูกพีลูกน้อง
กับนายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริ ษทั

ปี 2556 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์

ปี 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.พาราไดซ์ กรี น เอนเนอยี

ปี 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส

ปี 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั บลิวซี โซล่าร์

ปี 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั บลิวซึ อําพัน ไบโอแมส

ปี 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.สตึก ไบโอแมส

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน จํานวน 3 แห่ ง
ปี 2556 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร

บมจ. แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ ง
เน็ตเวิร์ค

ปี 2556 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ. เอือวิทยา

ปี 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บมจ.ไดแมท (สยาม)

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน จํานวน 8 แห่ ง
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2559

การอบรมบทบาทหน้ าทีการเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ปี 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.เอเวอร์กรี น ไบโอแมส

ปี 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.พาราไดซ์ กรี นเอนเนอยี

ปี 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส

 Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 104/2013

ปี 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั บลิวซี โซล่าร์

ปี 2559 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.เอ็นเนซอล

ปี 2559 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์

ปี 2559 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.ยูดบั ลิวซี อําพัน ไบโอแมส

ปี 2559 - ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บจก.สตึก ไบโอแมส
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
8. นายพิพธิ เชาว์ วศิ ิษฐ
ตําแหน่ ง
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 เลขานุการบริ ษทั
 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพัน

อายุ
(ปี )
44

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

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
450 หุน้
คิดเป็ น
0.000075%

ประสบการณ์
ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริ ษทั
ระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนซึงเป็ นบริษัทในกลุ่ม –ไม่ มี ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน -ไม่ มี ดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ ง
ปี 2549 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
Agriculture Prospect Co.,Ltd.
ปี 2549 – ปั จจุบนั

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 20 เมษายน 2555

9. นายอุดม ตังเดชธีรชัย
ตําแหน่ ง
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขาย

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

51

การอบรมบทบาทหน้ าทีการเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 79/2009
 Company Secretary Program (CSP)
รุ่ นที 53/2013
 ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บรรณาธิ การ

AP Research Publishing Co.,Ltd.

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2556 – ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขาย

บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน -ไม่ ม-ี

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 1 สิ งหาคม 2556

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง
10. นายเสน่ ห์ เจริญสุข

อายุ
(ปี )
53

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

สัดส่วนการ

ความสัมพันธ์ทาง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุ ้นใน
บริ ษทั

ครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

 ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ ง

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริ ษทั

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2559 – ปั จจุบนั

 ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยีฯ

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายเทคโนโลยีฯ

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน -ไม่ ม-ี
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 1 มีนาคม 2559
11. นางสาวนงนุช คําไชยเทพ

ประสบการณ์

41

ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2556 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี และ
การเงิน

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี และการเงิน

บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน -ไม่ ม-ี
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 1 สิ งหาคม 2556
12. นายนรเศรษฐ ทาวะไล
ตําแหน่ ง
 ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน

53

 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2560 – ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน

บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์

ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ทีเกียวข้ องกัน -ไม่ ม-ี
ดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืนทีมิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
วันที 8 สิ งหาคม 2560
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

1. คณะกรรมการบริษัท ลําดับที 1-8 ผู้บริหาร ลําดับที 9-12 และเลขานุการบริษัท ลําดับที 8
2. กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพัน ลําดับที 1 และ ลําดับที 5 หรือ 8 หรือ 6 หรือ 7
3. สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท ไม่ นบั รวมคู่สมรส และบุตร เนืองจากคู่สมรสและบุตรไม่ ได้ ถอื หุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทังหมด 12 ท่ าน -ไม่ มีข้อพิพาททางกฎหมาย5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทังหมด 12 ท่ าน -ไม่ มีประวัตกิ ารกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ ซึงได้ กระทําโดยสุ จริต6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทังหมด 12 ท่ าน -ไม่ มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษัทในรอบปี 2560-
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

1.2 หน้ าทีความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ อง
จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที กฎหมายกํ าหนดในนามของบริ ษัทหรื อคณะกรรมการ
บริ ษัท ซึงเลขานุการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทังภายในและภายนอก
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ แต่งตังให้
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 4/2556 เมือ
วันที 24 มิถนุ ายน 2556 ซึงได้ ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที 53/2013 ซึง
เป็ นหลักสูตรทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุการบริ ษัท จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้ องมีความรู้ ขนพื
ั นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวกับ
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีในเรื องการกํากับดูแล
กิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริ ษัท และความสามารถในการสือสารทีดี
หน้ าทีและความรั บผิดชอบ
1. ให้ คําแนะนําเบืองต้ นแก่กรรมการเกียวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของบริ ษัท และ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้ องและสมําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญ
แก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้ านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังดําเนินการให้ มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริ ษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท
และข้ อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติดตามให้ มี
การปฏิบตั ติ ามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น และทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2560

5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีเกี ยวข้ องตามระเบียบและข้ อกําหนด
ของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน ประจําปี ของ
บริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
8. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทังนี ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจในเรื องการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
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