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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
7.1.1

หุนสามัญ

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัท ดังนี้
ทุนจดทะเบียน

จํานวน

450,000,000.00

บาท

ทุนที่เรียกชําระแลว

จํานวน

318,182,593.00

บาท

หุนสามัญ

จํานวน

636,365,186

มูลคาหุนทีต่ ราไว

หุนละ

0.50

แบงเปน

7.1.2

หุนบุริมสิทธิ
- ไมมี

7.1.3

หุนกู
- ไมมี –
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ผูถือหุน
7.2.1 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
นายศรีศักดิ์
ซี่อภักดี
นายประพัฒน
ปยะจตุรวัฒน

5.
6.
7.
8.
9.
10

นายชาญศักดิ์
เฟองฟู
นางวรรณา
อัคคนีวาณิชย
นายน้ํา
ชลสายพันธ
นางสาวใจทิพย ปงอักษร
บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร จํากัด
นายไพบูลย
เพ็งมีศรี

สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
444,354,350 69.83
32,300,500
5.08
8,822,700
1.39
4,150,000
0.65
3,900,000
3,680,000
3,465,055
3,290,000
2,765,855
2,400,000

0.61
0.58
0.54
0.52
0.43
0.38

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท มีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ
5 รายแรก ดังนี้
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
110,885,700 14.88
37,701,300
5.06
37,174,700
4.99
37,173,000
4.99

รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.

นายชินชัย
ลีนะบรรจง
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นางสาวชินรี
ลีนะบรรจง
นางสาวชินสิรี
ลีนะบรรจง

5.

นายวุฒชิ ัย

หมายเหตุ

7.2.2

ลีนะบรรจง

35,194,,000

4.72

ผู ล งทุ นสามารถดู ข อมู ล ณ วั นป ด สมุด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ นที่ เ ป นป จจุ บันได จาก Website ของบริษั ท www.rwi.co.th
ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ หัวขอผูถือหุนรายใหญ กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทยอย
-ไมม-ี

7.2.3

ขอ ตกลงระหวางผูถือ หุ น รายใหญที่ มีผ ลกระทบต อ การออกและเสนอขายหลัก ทรัพย
บริหารงานของบริษัทและสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
-ไมม-ี

7.2.4

การถือหุนไขวระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ไมมีโครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน
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การออกหลักทรัพยอื่น
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant)
ชื่อหลักทรัพย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ ครั้งที่ 1 (RWI-W1)

รายละเอียด
- บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 229,982,259 หนวย
- จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับ 300,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท)
- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
- อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกและเสนอขาย
- วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 30 มิถุนายน 2558
- เสนอขายใหกับผูถือหุนสามัญ เดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา
- ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.60 บาท
- วันกําหนดการใชสิทธิ คือ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ของทุกป ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให
เลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิใน
แตละครั้ง
- วันใชสิทธิครั้งแรก คือวันที่ 15 มีนาคม 2559
- วันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือวันที่ 29 มิถุนายน 2561

7.4

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราไมนอ ยกวารอยละ50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดเวนแตในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
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8. โครงสรางการจัดการ
ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน รวมถึงกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมตรวจสอบได และเปนการถวงดุลระหวางกัน
หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมกี ารประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
ในป 2561 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมี ม ติ แ ต งตั้ ง
คณะกรรมการชุ ดยอ ย จํ านวน 3 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิด ชอบไวอ ยางชัด เจน ข อ บังคับของบริษัท
กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักร ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย
จํานวน (คน)

สัดสวน

ชาย

หญิง

รวม

รอยละ

กรรมการที่เปนผูบริหาร

4

-

4

44.45

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

2

-

2

22.22

กรรมการอิสระ

3

-

3

33.33

9

-

9

100

รวม

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเปน
สัดสวนตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

8.1

คณะกรรมการบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มีจํานวน 9 คน
ประกอบดวย
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายวุฒชิ ัย
2. นายวรวิทย

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒนวิมล

3. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

4. รศ. ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

5. นายมณฑล

เชตุวัลลภกุล

ตําแหนง

ปที่ไดรับการแตงตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการ

22 กันยายน 2551
24 เมษายน 2552

จํานวนป
ดํารงตําแหนง
10 ป
9 ป

26 กุมภาพันธ 2556

5 ป

13 สิงหาคม 2556

5 ป

1 เมษายน 2553

8 ป
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รายชื่อกรรมการบริษัท
6. นายพิพิธ
7. นายสุทิน
8. นายธีรชัย
9. นายเจษฎา

เชาววิศิษฐ
เผด็จภัย
ลีนะบรรจง
ศรศึก
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ตําแหนง

ปที่ไดรับการแตงตั้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20 เมษายน 2555
24 กุมภาพันธ 2559
24 กุมภาพันธ 2559
21 กุมภาพันธ 2561

จํานวนป
ดํารงตําแหนง
6 ป
2 ป
2 ป
10 เดือน 11 วัน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม2561
ป 2560
รายชื่อกรรมการบริษัท
และผูบริหาร
1. นายวุฒชิ ัย
2. นายวรวิทย
3. นายวิเชียร
4. รศ. ดร.พิสณฑ
5. นายสุทิน
6. นายเจษฎา
7. นายมณฑล
8. นายธีรชัย
9. นายพิพิธ
10. นางสาวอุศรา
11. นายอุดม
12. นางสาวนงนุช
13. นายนรเศรษฐ
14. นายเสนห
15. นายสิปปวิชญ
หมายเหตุ :

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒนวิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน
เผด็จภัย
ศรศึก
เชตุวัลลภกุล
ลีนะบรรจง
เชาววิศิษฐ
ภัตตาตั้ง
ตั้งเดชธีรชัย
คําไชยเทพ
ทาวะไล
เจริญสุข
เบาดี

กรรมการ/
ผูบริหาร

คูสมรส

450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
450
ไมมี
450
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

เพิ่ม (ลด) ระหวาง
ป 2560
กรรมการ/ คูสมรส
ผูบริหาร
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ป 2561
กรรมการ/
ผูบริหาร

คูสมรส

รวม

450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
450
ไมมี
450
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
450
ไมมี
450
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

- ไมนับคูสมรส และบุตร เนื่องจากคูสมรสและบุตรไมไดถือหุน
- ลําดับที่ 11-15 เปนผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายพิพิธ
เชาววิศิษฐ หรือนายมณฑล เชตุวัลลภกุล หรือนายธีรชัย ลีนะบรรจง และประทับตราสําคัญของบริษัท
องคประกอบคณะกรรมการบริษัท
30

คิด
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%
0.00
0.00
0.00
0.00
-
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ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 16 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย
กรรมการจํา นวนไม นอ ยกวา 5 คน และกรรมการไมน อ ยกวากึ่ ง หนึ่ ง ของจํ านวนกรรมการทั้ง หมดนั้ น ต อ งมีถิ่ นที่อ ยูใ น
ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 วิธีการแตงตั้ง
- ผานที่ประชุมผูถือหุน
ตามขอ บังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข อ 17 กําหนดใหกรรมการใหที่ประชุมผูถื อ หุนเลือ กตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถื อ หุนแตละคนจะตอ งใชคะแนนเสียงที่มีอ ยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือ กตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
- ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดวา ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเปนเขา
เปนกรรมการแทนดั งกลาวจะอยูใ นตําแหนงกรรมการไดเพี ยงเทาวาระที่ยังเหลือ อยูข องกรรมการที่ตนแทน โดยมติข อง
คณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
 วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข อ บั งคับ บริษั ท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข อ 18 กําหนดใหใ นการประชุมสามัญ ประจําป ทุกครั้งให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลง
กันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก
จากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
- การออกนอกวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 19 กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระขอ 18
ดังนี้
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ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
ศาลมีคําสั่งใหออก

ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 22 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใด
ออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมนั้น
อํานาจ-หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจําป
2. พิจารณา กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ถอดถอน และมอบอํ า นาจหน า ที่ ใ ห แ ก ค ณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู จั ด การ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจ ารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
4. พิจารณาแตงตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู จั ด การ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กํากับดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูบริหารรวมทั้งการใช
ทรัพยสินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ
8. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบ
ทาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจาย การสั่งซื้อ การเชา และการเชาซื้อทรัพยสินใหคณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจัดการ
10. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงินบริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิการจัดหาแหลงเงินกูระยะ
ยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในสวนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพยสินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
13. พิจารณาและอนุมัติก ารจัดซื้อ วัตถุ ดิบในการผลิตในสวนที่เกินอํ านาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของ ในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ
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15. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได
ในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
16. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารปรั บ สภาพราคา และ/หรื อ จํ า นวนและ/หรื อ การทํ า ลายซึ่ ง สิ น ค า คงเหลื อ
วัตถุดิบคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือลาสมัยในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
17. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย
อื่นใดที่อ ยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหนวยลงทุนหรือหลักทรัพยอื่นที่มีความ
นาเชื่อถือ ที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
18. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทยอย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทยอย
19. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม
20. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผูถือหุน รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือ หุน วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนและเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองทั่วไป และ/หรือ
เงินปนผล ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
21. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง
22. พิจ ารณาและอนุมั ติ ก ารให วงเงิ น เครดิ ต และสิ นเชื่ อ ลู ก ค าในสว นที่เ กิ น อํ านาจคณะกรรมการบริห ารและ
กรรมการผูจัดการ
23. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทแม และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน เปนตน
สรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2561
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ไดกําหนดตารางการประชุมตามปกติของแตละคณะไวเปนการลวงหนา 1 ป และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเปนการประชุมพิเศษ
ตามความจําเปน คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุมโดยการเขารวมประชุม สรุปไดดังนี้
การประชุมของคณะกรรมการ
แตละชุด
สามัญผูถอื หุนประจําป 2561
วิสามัญผูถ อื หุน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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หมายเหตุ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒนวิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน
เผด็จภัย 1/
ศรศึก 2/
เชตุวัลลภกุล
ลีนะบรรจง
เชาววิศิษฐ
ภัตตาตั้ง
ทาวะไล 3/

กรรมการ
บริษัท

1. นายวุฒชิ ัย
2. นายวรวิทย
3. นายวิเชียร
4. รศ. ดร.พิสณฑ
5. นายสุทิน
6. นายเจษฎา
7. นายมณฑล
8. นายธีรชัย
9. นายพิพิธ
10. นางสาวอุศรา
11. นายนรเศรษฐ

วิสามัญ
ผูถือหุน

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผูถือหุน

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

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

-

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

5/5
5/5
5/5
-

11/11
6/11
9/11
11/11
11/11
5/11

2/2
2/2
2/2
2/2
-

1/ ลาออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561
3/ ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
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ผูบริหาร

ผูบริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผูดํารงตําแหนงทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอํานาจหนาที่ในทางการบริหารของ
บริษัทและเปนผูบริหารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คือ กรรมการผูจัดการ หรือ
ผูดํารงตําแหนงบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา (ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของบริษัท) ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา
กับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่
เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป หรือเทียบเทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 6 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวุฒิชยั
นายพิพิธ
นายอุดม
นางสาวนงนุช
นายเสนห
นายสิปปวิชญ

ตําแหนง
ลีนะบรรจง
เชาววิศิษฐ
ตั้งเดชธีรชัย
คําไชยเทพ
เจริญสุข
เบาดี

รักษาการกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการฝายขายและการตลาด
ผูอาํ นวยการอาวุโสฝายขายและการตลาด
ผูอาํ นวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการอาวุโสฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจัดการอาวุโสฝายผลิตและวิศวกรรมการผลิต

โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษ ัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ัดการ (1)

ฝ ่ายตรวจสอบภายใน /1

กรรมการผูจ้ ัด การ
ฝ ่ายขายและการตลาด (2)

ผูอ้ ํานวยการโรงงาน

ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ ่ายผลิต
และ วศ.การผลิต (5)

ผูจ้ ัดการอาวุโ ส
ฝ ่ายเทคโนโลยี (6)

ฝ ่ายคลัง สินค้าและจัดส่ง

ฝ ่ายวิศวกรรมการผลิต

ฝ ่ายเทคโนโลยีฯ

ฝ ่ายซ่อมบํารุง

ฝ ่ายผลิต / QMR&EMR

ผูอ้ ํ านวยการฝ ่ายขาย (3)

ผูอ้ ํานวยการ
ฝ ่ายบัญชีการเงิน (4)

ฝ ่ายขายในประเทศ

ฝ ่ายบัญชี

ฝ ่ายขายต่างประเทศ

ฝ ่ายการเงิน
ฝ ่ายจัดซือ
ฝายบริ
่
หารทรัพยากรมนุษ
ย์แ ละสือสารองค์ก ร

ฝ ่ายติดตามหนีส ิน
และจัดซือวัตถุดิบ
หมายเหตุ - 1/ บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัท แคปป ิทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิรค์ จํา กัด (มหาชน)
- ลําดับ ที (1) – (6) คือ ผู บ้ ริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ กลต.
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เลขานุการบริษัท

บริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัททําหนาที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท อันไดแก การประชุม
คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อีกทั้งดูแลใหกรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอ ง ครบถวน
โปรงใส และสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจ การเปนไปตามมาตรฐานกํากับดูแลกิจ การที่ดี พรอ มปฏิบัติตามข อ บังคับและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 มีมติแตงตั้งนายพิพิธ เชาววิศิษฐ เปนเลขานุการ
บริษัท ซึ่งไดผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทCompany Secretary Program (CSP) ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 53/2013
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. ตองมีความรูขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. ตองมีความรู ความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
3. มีความรูในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
(โดยคุณสมบัตขิ องผูด ํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินในป 2561
ก) คาตอบแทนกรรมการ

บริษัทไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เปนวงเงินรวม 1,950,000.- บาท
โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
 คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคา
เบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.- บาทแทน
 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือ นบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน
การเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
 คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
 คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
 คาเบี้ย ประชุมประธานกรรมการพิจารณาคา ตอบแทน ครั้ง ละ 25,000.- บาท ทั้งนี้สํา หรับ
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับเงินเดือ นประจําขิ งบริษัท หรือ เปนผูที่ไดรับ
เงินเดือนบริษัทในเครือจะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.- บาทแทน
 คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัท
ในเครือจะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
 ค า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ละ 15,000.- บาท ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะ
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารทานใดที่
ไดรับเงินเดือ นประจําของบริษัท หรือ เปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือจะไมไ ดรับคาเบี้ย
ประชุม
ทั้ง นี้ ใ นป 2 561 บริ ษั ท ได จ ายค าตอบแทนแก ค ณะกรรมการแต ล ะชุ ด ตามความเปน จริ งเป นจํ า นวนเงิ น ทั้ งสิ้ น
840,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
- รักษาการกรรมการผูจัดการ
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561)

60,000

-
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10,000

-

รวม

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

70,000
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รวม

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

2. นายวรวิทย ศิริวฒ
ั นวิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

60,000

125,000

50,000

-

235,000

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมพิจารณาคาตอบแทน
4. รศ. ดร. พิสณฑ อุดมวรรัตน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

60,000

75,000

30,000

-

165,000

60,000

75,000

30,000

-

165,000

5. นายสุทิน เผด็จภัย
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ
(ลาออกเมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561)
6. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561)
7. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

10,000

-

-

-

10,000

45,000

-

-

90,000

135,000

20,000

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

20,000
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9. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

รวม

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

20,000

-

-

-

20,000

10. นายนรเศรษฐ ทาวะไล
- กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
และลาออกเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2561)
11. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

355,000

275,000

120,000

90,000

840,000

ข)

คาตอบแทนผูบริหาร

คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผูบริหารในระดับ
เทียบเทารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ป 2561
คาตอบแทนรวม

ป2560

จํานวน

จํานวนเงิน

จํานวน

จํานวนเงิน

คน

(ลานบาท)

คน

(ลานบาท)

6

8.41

6

8.63

เงินเดือน เงินพิเศษ คาเชาบาน
เงิ นประกั นสั ง คม เงิน กองทุ นสํ ารองเลี้ย งชีพ และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
8.4.2 คาตอบแทนอื่นๆ

บริษัทไมมีนโยบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับ
จากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท
(1) คาตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไมมี 39
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(2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
กรรมการบริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับเทียบเทารายที่
สี่ทุกราย มีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุน
ทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย หากเดือนใดสมาชิกไมได
สะสมเงินเขากองทุน นายจางไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้นในเดือ นนั้นๆเมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงิน
สมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

8.5

บุคคลากร
8.5.1 จํานวนพนักงานทั้งหมด
รายการ
จํานวนพนักงาน
- สํานักงาน
- สายการผลิต
รวม

ป 2561

ป 2560

ป 2559

ป 2558

50
131
181

52
112
164

46
93
139

50
80
130

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปทผี่ านมา
- ไมมี –
8.5.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี –
8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ
เปนจํานวนเงินรวม 71.24 ลานบาท
เงินเดือนและคาแรง
คาตอบแทนรายเดือนที่จายใหพนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานใหกับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจาก
ตําแหนงงาน หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอองคกร
โบนัส
เงินพิเศษที่จายใหพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปนั้น โดยไมมีการกําหนดเปนอัตราตายตัว

40

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนสวัสดิการที่จัดใหพนักงาน และเปนการสงเสริมการออมเงิน
รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะ
ไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย เมื่อ
สมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน
8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ทรัพยากรมนุษยถือ เปนสิ่งสําคัญของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายสงเสริมดานการ
พัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยมุงเนนใหพนักงานไดรับการฝกอบรมที่จะเปนประโยชนตอการทํางานของบริษัท
ทั้งในดานทักษะการบริหาร การทํางานเปนทีม และทักษะดานวิชาชีพเฉพาะทางโดยมีการจัดฝกอบรมภายนอกสถานที่รวมทั้งมี
การฝกอบรมความรูและทักษะในการทํางานสภาพจริง โดยมีหัวหนางานคอยดูแลและใหคําแนะนํา (On the job training)
ทั้งนี้ในแตละปบริษัทจะมีการตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการในดานดังกลาวไวทุกป โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
เปนสําคัญตลอดจนการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรางจิตสํานึกและ
ทัศนคติที่ดีตอ การทํางาน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุมกั นที่ดี โดยอาศัย ความรู ความรอบคอบ และความระมัด ระวัง มาใชใ นการวางแผนและการดํา เนินงาน
ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญา
ในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยาง
สมดุลและยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ และไดมีการทบทวนความเหมาะสมเปนประจํา
ทุกป ซึ่งบริษัทเห็นวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
ดังนั้น หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีข องบริษัท อันประกอบดวย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน คูมือพนักงาน และ นโยบายตอตนการทุจริตและคอรรัปชั่น ไดมีการทบทวนและปรับปรุงความ
เหมาะสมเป น ประจํ า ซึ่ ง บริ ษั ท เห็ น วา ยั ง เหมาะสมกั บ สถานการณ ปจ จุ บัน โดยบริ ษั ท ได เผยแพร บนเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
www.rwi.co.th
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลอง
กับสภาวการณปจจุบัน กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้
การเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ดวยเห็นถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริต และเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทไดมี
สวนรวมแสดงเจตนารมณโดยเขารวมกิจ กรรมรณรงคกับภาคีเครือ ข ายของภาคเอกชนไทยในการตอ ตานการทุจริต อยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายใหมีแนวปฏิบัติการตอตานคอรรัปชั่น โดยจะดําเนินการปรับปรุงคูมือนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ” และ “การใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง
และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทใหบริษัท
ประกาศเจตนารมณในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งไดผานการอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดให กรรมการผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานของบริษัทจะไมเรียกรอง หรือรับ
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากลูกคา คูคา ผูรับเหมา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทไมวากรณีใดๆ
รวมถึงดําเนินการจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการการกระทําที่เขาขาย หรือสุมเสี่ยงในลักษณะดังกลาว และกําหนด
มาตรการในการคุมครองบุคคลใดๆ ที่รองเรียนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ
จรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถ ที่จะแจงเบาะแส
อันควรสงสัยหรือขอ รองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและ
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พนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดําเนินการ
กับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาคโปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของ
ผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท โดยผานชองทาง ดังนี้
1. แจงผานชองทาง อีเมลของ
1.1.
กรรมการผูจัดการ ที่ wutichai@rwi.co.th
1.2.
เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th
2. สงไปรษณีย ปดผนึก มายัง
2.1.
คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ“เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

9.2

คณะกรรมการชุดยอย

โครงสรางการจัดการในสวนคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 คณะ ไดแก
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหาร
9.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) กําหนด โดยมีหนาที่ ความรับผิดชอบ และมีบทบาทการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกํากับกิจการใหเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอตอสาธารณชนและผูถือหุน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 21กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังนี้

43

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นายวรวิทย

ศิริวัฒนวิมล

2.นายวิเชียร

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูดานการเงิน

โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูดานบัญชีและการเงิน

3. รศ.ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูดานวิศวกรรม

นายคมวุฒิ

พรนราดล

เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป นับตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่ 22 เมษายน 2564
โดยนายวรวิทย ศิริวัฒ นวิมล และนายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล เปนผูมีความรูและประสบการณใ นการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทาน ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทในเครือ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยในป
2561 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่

วัน / เดือน / ป

สาระสําคัญของการประชุม

1

31 มกราคม 2561

- สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- สอบทานการปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
- เสนอแตงตั้งผูส อบบัญชีและอนุมตั คิ าตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2561
- อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสําหรับป 2561
- จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

2

21 กุมภาพันธ 2561

- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ประจําป 2560
- การหารือรวมกันกับผูสอบบัญชีของบริษัท
- รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 4/2560
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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ประชุมครั้งที่

วัน / เดือน / ป

สาระสําคัญของการประชุม

3

15 พฤษภาคม 2561

- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561
- รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4

10 สิงหาคม 2561

- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2561
- รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

5

12 พฤศจิกายน 2561

- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2561
- รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากรและความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ความดีความชอบ และ
การเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดําเนินการใหฝายบริหาร
จัดทํากระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่อ งรองเรียนซึ่งครอบคลุม
กระบวนการในการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสม หรือในประเด็น
อื่นๆ ดวย
5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของ
บริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมาและจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสินกรณีที่มีนัยสําคัญ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอ กําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินกรณีที่มีนัยสําคัญ ใหมีความถูกตองครบถวน
9. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถูก ตอ งและประสิท ธิ ผลของเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เ กี่ ยวขอ งกั บรายงานทางการเงิ นและ
การควบคุมภายใน
11. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและใหความเห็นตอแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในหรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการปองกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็น เกี่ย วกั บการปฏิบั ติต ามกฎหมายว าด วยหลัก ทรั พย และตลาดหลัก ทรั พย แหงประเทศไทย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช) ความเห็ น หรือ ข อ สัง เกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได รับ จากการปฏิ บัติ หน าที่ต ามกฎบั ต ร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณี
จําเปน
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน
พรอ มทั้งปญ หาและอุ ป สรรคที่เปนเหตุใ หก ารปฏิบัติง านไมบรรลุวัตถุ ประสงคใ นการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป
18. คณะกรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริ มสรางความรูอ ยางตอ เนื่อ ง และสม่ําเสมอในเรื่อ งที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ คณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
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คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการ และผูบริหารระดับสูง
ในป 2561 มติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 4 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
1. นายวรวิทย
ศิริวัฒนวิมล
2. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
3. ดร.พิสณฑ
อุดมวรรัตน
4. นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
นายฐานพันธ
ทรัพยสาคร

ตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่มีใชอยูในปจจุบัน
2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเปนธรรม
และเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนแกกรรมการทุกประเภท โดยพิจ ารณาจํานวนเงินและสัดสวนการจาย
คาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม
5. พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําที่เกี่ยวของ
6. พิจ ารณากําหนดเกณฑใ นการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
ผูจัดการและคาตอบแทน เพื่อ นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติและให
คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารประเมิ น ผลและค า ตอบแทนแก ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
7. กํ า หนดค า ตอบแทนประจํ า ป ข องกรรมการ และนํ า เสนอค า ตอบแทนต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
8. พิจารณาการจายคาตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
9.2.3

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัท ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัทในกลุม บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) โดยทําหนาที่ใน
การดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหนาที่ที่มีและไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตาม
เปาหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
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ในป 2561 มติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั นที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได มี ม ติ แ ต งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจํานวน 6 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายวุฒิชยั
2. นายสุทิน

ลีนะบรรจง
เผด็จภัย

3. นายเจษฎา

ศรศึก

4. นายพิพิธ
5. นายนรเศรษฐ

เชาววิศิษฐ
ทาวะไล

6. นางสาวอุศรา

ภัตตาตั้ง

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมือ่ วันที่ 14กรกฎาคม 2561)
กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561และ
ลาออกเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2561)
กรรมการบริหาร

ในป 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในแตละครั้งจะมี
ผูบริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร เขารวมประชุม เพื่อรับฟง
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
อํานาจ-หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทรวม กําหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจาย
ประจําป ในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวตอไป
4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนทีส่ ําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามทีจ่ ะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
5. มีอํ านาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินดานสินทรัพย ไมวาจะเปนการซื้อทรัพยสินถาวร เครื่อ งใช
สํานักงาน การซอมแซมและบํารุงรักษา การตัดจําหนาย/ขายทรัพยสินถาวรการเชา/เชาซื้อทรัพยสินเกินกวา
งบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
6. ใหคําแนะนําการขยายธุรกิจในหลักการและการรวมทุนกับบุคคลอื่นโดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
48

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

7. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท
ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่นในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติในวงเงินไมเกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่อ งเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน
การปฏิบตั ิการอื่นๆ
11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือ อาจมอบอํานาจเพื่อ ใหบุคคลดังกลาวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบ
อํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
13. ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยใหมี
อํานาจกําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไขในการสั่งจาย
บัญชีของธนาคารตางๆ ที่บริษัทไดมีบัญชีอยู
14. พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน
15. กํ าหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุ น หรื อ การขายเงิ นลงทุ น ในหุ น สามัญ และ/หรื อ หน วยลงทุ น ใน
หลักทรัพยที่อยูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ หนวยลงทุนในตรา
สารหนี้ในมูลคาการลงทุนในแตละสวนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไวโดยอาจมอบหมายให
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทํารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
16. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
17. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
18. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกับบริษัทแม และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ซึ่ งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะต อ งเสนอตอ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปน
การอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
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กรรมการผูจดั การ

กรรมการผูจัดการ หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูบริหารของบริษัท
มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องบริ ษั ท หรื อ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนบังคับบัญชาฝายบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ภายในระเบียบที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด
ในป 2559 มติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ง ที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 24 กุ มภาพั น ธ 2559 ไดมีม ติแ ตงตั้ง
นายสุทิน เผด็จภัย เปนกรรมการผูจัดการ
และในป 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ไดมีมติแ ตงตั้ง
นายวุฒิ ชัย ลี นะบรรจง เปนรักษาการกรรมการผูจัดการ แทนนายสุ ทิน เผด็จ ภัย ซึ่งได ลาออกจากการดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
อํานาจ-หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารและ
ดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า งบการเงิ น รายงานทางการเงิ น ให ผู ส อบบั ญ ชี ทํ า การตรวจสอบและเสนอต อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามลําดับ
6. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจางการโยกยาย การถอดถอน
การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง
พนักงานในตําแหนงผูบริหารในระดับตางๆของบริษัท ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และไมรวมถึง
ประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมั ติการจั ดซื้ อ ซ อ มแซมและบํ ารุ งรัก ษา เชา และเชาซื้ อ ทรัพย สิน เครื่อ งใชสํานัก งาน ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติที่เกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได
ใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไมเกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินเสื่อมสภาพไมสามารถ ใชงานได มีมูลคาทาง
บัญชีรวมไมเกินตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือ ไปแสดงสินคาของบริษัท
ภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัทที่
ตางประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
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13. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษัทยอยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขั ดตอ กฎหมาย ระเบียบ ขอ บังคับของรัฐศีลธรรมอั นดีข อง
ประชาชนและขอบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของ
บริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
17. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญและหรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในมูลคาการลงทุนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
18. พิจารณาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
19. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่กรรมการ
ผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ
บริษัทแม และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของ
กําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
9.2.5

ผูมีอํานาจควบคุม
- ไมมี –

9.2.6

รายงานการเขารวมประชุมของกรรมการสําหรับคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ในป 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมที่กําหนดไว
ลวงหนา โดยมีกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมดังตอไปนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายวรวิทย
2. นายวิเชียร
3. รศ.ดร.พิสณฑ

ศิริวัฒนวิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน

ตําแหนง

จํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

5/5
5/5
5/5

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ในป 2561 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมที่
กําหนดไวลวงหนา โดยมีกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เขารวมประชุมดังตอไปนี้
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รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
1. นายวรวิทย

ศิริวัฒนวิมล

2. นายวิเชียร
3. รศ.ดร.พิสณฑ
4. นายวุฒิชยั

โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน
ลีนะบรรจง

ตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

จํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุม
2/2
2/2
2/2
2/2

3. คณะกรรมการบริหาร
ในป 2561 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมที่กําหนดไว
ลวงหนา โดยมีกรรมการบริหาร เขารวมประชุมดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
3.

รายชื่อ
คณะกรรมการบริหาร
นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
นายสุทิน
เผด็จภัย 1/
นายเจษฎา
ศรศึก 2/
นายพิพิธ
เชาววิศิษฐ
นายนรเศรษฐ
ทาวะไล 3/
นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง

หมายเหตุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุม
11/11
6/11
9/11
11/11
5/11
11/11

1/ ลาออก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561
3/ ลาออก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

4. การประชุมกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Directors)
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมี
การประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารหรือฝายบริหารเขารวมการประชุม เพื่อเปด
โอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยูในความสนใจ

9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
9.3.1

กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 คน จากจํานวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจํานวน 9 คน
โดยคิดเปนสัดสวน 33.33 ไดแก
1. นายวรวิทย
ศิริวัฒนวิมล
2. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
3. รศ.ดร.พิสณฑ
อุดมวรรัตน
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บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิ สระตามข อ กําหนดของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่กําหนดคุณสมบัติข อง
กรรมการอิสระใหตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนไดอยางเทาเทียมกันและไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
นอกจากนั้นยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ และสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอยางสม่ําเสมอ
และสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนด
ขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยกําหนดใหถือหุนไมเกินรอยละ 0.50 (สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดการถือหุนไมเกิน
รอยละ 1) โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่
ได รับ แตง ตั้ งเป นกรรมการอิ สระ ทั้ งนี้ ลัก ษณะต อ งหามดัง กลา วไม ร วมถึ งกรณีที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป น
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิด า
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบ ริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอ ย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุน ที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ บริการ หรือการให หรือ รับความ
ชวยเหลือ ทางการเงิน ดว ยการรับ หรื อ ใหกู ยืม ค้ํา ประกัน การให สินทรัพ ยเปนหลัก ประกั นหนี้สินรวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอย
ละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 25 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การ
คํ านวณภาระหนี้ สิ น ดั ง กลา วให เ ป น ไปตามวิ ธีก ารคํ า นวณมู ล ค า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยูเ วนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระ
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรื อ มีผูอํ านาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผู ถื อ หุน ที่มีนัย ผูมีอํ านาจควบคุ มหรือ หุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแข งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอ ย
หรือไมเปนหุนสวนทีม่ ีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอ ย บริษัทยอ ยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision)
ได
9.3.1

การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด

- การสรรหากรรมการบริษัท ปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ แตใน
กระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย
และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา โดยเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันกอ นที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่
ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง โดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการใน
ตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
ทั้ง นี้ก รรมการและผู บ ริห ารระดับ สูง ของบริ ษัทไม เคยเปน พนัก งาน หรือ หุนส ว นของบริ ษัท สอบบั ญ ชี
ภายนอกที่บริษัทใชบริการอยูใ นชวง 2 ป ที่ผานมา
- การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการอิสระนั้นใหเปนไปตามองคประกอบกรรมการบริษัท และ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด และตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และให
นําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนบริษัทพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระหากมีกรรมการ
อิ ส ระพ น จากตํ าแหน ง บริษั ท จะสรรหาผู ที่ มี คุ ณสมบั ติม าทดแทน และจะรั ก ษาจํา นวนกรรมการอิส ระใหค รบถว นตาม
หลักเกณฑ
- การสรรหาผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสูง หมายถึงกรรมการผูจัดการคณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน
พิจารณาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายวิชาชีพทั้งดานอุตสาหกรรม การ
บริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พรอมทักษะที่จําเปนในการบริหารงานของบริษัท ดวยคุณสมบัติ
และนําประสบการณมาใชใหเปนประโยชนตอบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศนเปนผูมีคุณธรรมและมีประวัติการทํางานที่ไมดาง
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พรอย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวอ ยาง
ชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyally)
4. กรรมการตอง “รับผิดชอบ” (Accountable) ตอหนาที่
ในป 2561 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางกรรมการ ทําใหสัดสวนกรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
และกรรมการอิสระ มีความเหมะสมและไดปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่อยางเครงครัดโดยมีกรรมการอิสระ
รอยละ 33.33

9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ยอยและบริษัทรวม
บริษัทไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม

9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย มีความ
รับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง และ/หรือ ผูอื่น
โดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง
และ/หรือ ผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษ
สําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต
การตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด
ในป2561 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการใช
ขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
 บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทํา
การซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน
 กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรส
และบุตรที่ยั งไมบรรลุนิ ติภ าวะ) ที่ มีห นาที่ รายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พย หากมีก ารซื้อ ขายหุ นของบริษั ท ตอ งแจงต อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสง
สําเนาใหเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด ทั้งนี้ใหนับรวมถึงกรรมการและผูบริหาร
เมื่อแรกเขารับตําแหนงใหม ตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต.
 เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัททุกทาน
เปนการลวงหนา เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย
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 ในป 2561 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดไมปรากฏวามีการซื้อขายหุน
ในชวงเวลาที่หามมีการซื้อขายหุน
 บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง กรณีจะทําการซื้อขายหุนของ
บริษัท ใหแจงตอคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซื้อขาย

9.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
9.6.1

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในป 2561 บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจาย
คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวม 1,600,000.- บาท
ทั้งนี้บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีไมเปนกรรมการบริษัท พนักงาน
ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กําหนดไวในมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น บริษัทไมไดใชบริการทางวิชาชีพดาน
อื่นๆ จาก บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
อนึ่ง กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท ไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวน หรือมีความเกี่ยวของใดๆ
ในบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ในชวงระยะเวลา 2 ป ที่ผานมา
9.6.2

คาบริการอื่นๆ (Non-audit fee)
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น

9.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนการสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน สงผลบริษัทสามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดแนวปฏิบัติ คือ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดเปดโอกาสใหถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการและใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการใหมากขึ้น โดยให
ความสําคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการประชุมผูถือหุน ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุม
และบทบาทและการเขารวมประชุมของประธานและกรรมการชุดยอยตางๆ ไวในรายงานการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนได
รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอง ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต
ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดําเนินการในดานสิทธิของผูถือหุน เพื่อความยั่งยืน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของผูถือหุนไมมีการกระทําใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรมตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมให
ผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภท
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สถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถ ือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขา
รวมประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูลวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแตละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง
3. คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกปนําเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแตละคณะ
4. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุนเพื่อใหเกิดความถูกตองรวดเร็วมีการลง
มติเปนแตละรายการเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลและมีการใชบัตรลงคะแนน
5. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจัดใหมีสํานักงานกฎหมายที่เปนบุคคลอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
ทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน นับองคประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง
เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ในแตละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบน
เว็บไซตของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพรอมทั้งคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย
และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง โดยกอนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมอยางชัดเจน เปดเผยบน
เว็บไซตของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาองคประกอบของการจัดประชุม ตั้งแตการตรวจสอบ
เอกสาร การลงทะเบียน การนับจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ เพื่อนับเปนองคประชุม การดําเนินการประชุมเปนไปตาม
ระเบียบวาระที่กําหนดไมมีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และ
การสรุปมติของที่ประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
สิทธิขั้นพื้นฐาน


สิทธิในการเปนเจาของหุน การซื้อขาย หรือโอนหุนที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ



สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจโดยการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติเรื่องที่สําคัญที่กระทบตอบริษัท เชน การกําหนดหรือแกไขขอบังคับ
และหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ



สิทธิในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตน



สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ



สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี



สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผูถือหุน



สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกําไร/เงินปนผลอยางเทาเทียมกัน
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สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันตอเหตุการณโดยบางเรื่องแมวาตาม
กฎหมายจะไมไดอยูใ นเกณฑที่กําหนดใหตอ งเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือ หุนควรได
รับทราบ บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย www.set.or.th และผานทางเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th

สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญ
ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานทางเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.thและ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแมวา
ไมไดอยูในเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบบริษัทก็จะ
เปดเผยขอมูลนั้น โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ดังนี้
 บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือ หุนของบริษัท รวมถึงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของผูถือหุนสวนนอย
 ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ
 รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปน
ชองทางใหผูถือหุนรับทราบและตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมคราวถัดไป
 ขอมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อ ขายสินทรัพยที่สําคัญ
ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจและเชื่อมั่นวาโครงสรางการดําเนินงาน
มีความโปรงใส และตรวจสอบได พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สราง
ผลตอบแทนแก ผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเนื่อง
 บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ
สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-mail : pipit@rwi.co.th หรือ
โทรศัพทสายตรง (02) 049-1001-4 ตอ 4011
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหมีการจัดการประชุมผูถือหุนที่คํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการ
เขารวมประชุมตามแนวทางของกฎหมาย ควบคูกับหลักปฏิบัติเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน (120 วัน)
นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว
บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไปในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือตาม
AGM Checklist
ทั้งนี้ในป 2561ไมมีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุน
การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือหุน
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1. บริษัทไดแจงมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมผูถือหุนประจําป 2561พรอมวาระและรายละเอียดการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ลวงหนากอนวันประชุม 2 เดือน บน
เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th และผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุน
สามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม
2. บริษัทเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มีขอมูลเหมือนกับบริษัทจัดสงให
ผูถือหุนในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ในวันที่
21 มีนาคม 2561 เปนการลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก
และมีเวลาพิจารณาศึกษาเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว
3. บริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา โดยจัดสงเปนการลวงหนา 22 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน หนังสือเชิญประชุมสงออกวันที่ 4 เมษายน 2561เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูล
ประกอบการประชุม
กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม
ฉบับภาษาอังกฤษไปพรอมกับภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม
4. บริษัทไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วันและเปนเวลากอนประชุม 24 วัน คือ
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เพื่อบอกกลาวแจงประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอน
การเขารวมประชุม
5. บริษัทเปดโอกาสใหผูถื อหุนสงคําถามที่เกี่ยวข องกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถื อ หุน ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561และนําสงขั้ นตอนดําเนินการในเรื่อ ง
ดังกลาวพรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ผานชองทาง ดังนี้
 เว็บไซต www.rwi.co.th
 E-mail : pipit@rwi.co.th และ/หรือ walirat@rwi.co.th
 ไปรษณียลงทะเบียน สงไปยัง
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ในป 2561 ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนา
6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
7. บริษัทแจงหลักเกณฑและขั้นตอนการเขารวมประชุมใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม พรอมแนบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได และเปนแบบที่กระทรวง
พาณิชยกําหนด เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ ตามที่ระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใด
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แบบหนึ่งก็ได ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
ทั้งนี้บริษัทไดแจงแนวทางการเผยแพรดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทาง
หนึ่ง
8. สํ า หรั บ ผู ถื อ หุ น ที่ เ ป น นั ก ลงทุ น สถาบั น หรื อ ผู ถื อ หุ น ที่ เ ป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั้ ง ให คั ส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน บริษัทเปนผูประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่
จะตอ งแสดงกอ นเข ารวมประชุมเปนการลวงหนา เพื่อ ใหการลงทะเบี ยนในวันประชุมเปนไปอยางสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัทกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ
หองคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งเปนอาคารเดียวกับที่ตั้งของสํานักงานบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโนบาย
สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือหุน โดย
บริษัทคัดเลือ กสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อ ใหผูถือ หุนสามารถเดิน
ทางเขารวมการประชุมไดอยางสะดวก เนื่องจากอยูติดถนนพระราม 3
2. บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และ
ตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุม
แลว โดยมีสิทธิอ อกเสีย งลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ พรอ มนับเปนองค
ประชุมตั้งแตวาระที่เขารวมประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่นโดยในการ
ลงทะเบียนบริษัทไดจัดใหมี
- จัดเตรียมบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขาประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือ หุนที่มอบ
ฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมสําหรับผูถือหุนทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนน
เสียง
3. กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระ
ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน
4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตอ งเขารวมประชุมทุกครั้ง
ยกเวนเจ็บปวยหรือติดภารกิจสําคัญ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น
9 คนซึ่งเขารวมประชุมครบทุกทาน คิดเปน 100% ประกอบดวยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการผูจัดการ และผูบริหารสูงสุดดาน
บัญชีและการเงินของบริษัท เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือ
เกี่ยวของกับบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําป 2561 จํานวน2คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุลและ
นางสาวสโรชาทองสกุล แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด และผูสอบบัญ ชีรับ
อนุญาตของบริษัท ประจําป 2561 จํานวน 3 คน คือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย นางสาวกมลทิพย รัตนนันท
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วาทีและนางสาวอรยาติลกรัตนกุลและบริษัทจัดใหมีที่ปรึก ษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒ น ทุมาวงศ จากบริษัท
สํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด เขารวมประชุมและเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector)
ในการประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทและมี
ตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมสังเกตการณอีกดวย
1. กอนเริ่มการประชุมตามวาระ ผูดําเนินการประชุมทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม พรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัทและประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม
การแจงผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปไดดังนี้
 กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่ง
เสียงและไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอื่น
 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุก
วาระ โดยบริษัทไดแจกบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนรวม
ประชุม และจะเก็บบัตรเฉพาะผูไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น ยกเวน วาระเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทซึ่งเปนการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน / ผูรับมอบ
ฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออก เสียง และนํามาหักออก
จากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ บริษัทไดนํา
ระบบ Barcode เปนเครื่องมือชวยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผูถือหุนรับทราบ
พรอมกัน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต
ละวาระ
2. บริษัทดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพิ่มวาระ
หรือเปลี่ยนแปลงขอ มูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาและจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการ
นําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ในแตละ
วาระ
หากมีผูถือหุนประสงคจะเพิ่มวาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
หนังสือเชิญประชุม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในป 2561ไดมีผูถือหุน 1 รายซักถาม ซึ่งผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูตอบขอซักถามดังกลาว
อยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เปนลายลักษณอักษร
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงของผูถือ หุนในแตละวาระ เปนดังนี้ (บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตข องบริษัท
(www.rwi.co.th)
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง
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-
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-

-

-
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-
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สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดเปดเผยขอมูลประกอบไวใน “หนังสือนัดประชุม” ไดแก
1. การแตงตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยมีขอมูล
เบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจน หากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญหลากหลาย
วิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. คาตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรรโดยพิจารณา
กําหนดจายเปนรายครั้งตามการเขารวมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบ
อางอิ งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนทั้งนี้ บริษัทไดเสนอวงเงินคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปน
ประจําทุกป แบงเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือคาเบี้ยประชุมและไมมีคาตอบแทนหรือ สิทธิประโยชนอื่นๆ และเปดเผย
คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2 โครงการจัดการ
ขอยอยเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
3. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ คาตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา
และความสัมพันธกับบริษัท จํานวนปที่ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยูทั้งของบริษัท
โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
4. การจายเงินปนผล : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร การจายเงินปนผล ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุน (Record Date)และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลกรณีไมจายเงินปนผลจะระบุถึง
สาเหตุดังกลาว
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม
ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใดกรรมการทานนั้นจะแจง
ตอที่ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
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การปฏิบัติตอผูถือหุนหลังวันประชุมผูถือหุน
1. เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัทในวันทําการถัดไป
2. เลขานุการบริษัทบันทึกขอ มูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน มีรายชื่อ
กรรมการบริษัทที่เขา/ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลาคําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถามหรือคําตอบหรือขอคิดเห็นโดย
สรุปรายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยแยกเปน
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนประธานที่
ประชุม และจั ดสง รายงานตอ ตลาดหลัก ทรั พยแ หง ประเทศไทยและสํ านั กงานคณะกรรมการกํา กับ หลั กทรั พย และตลาด
หลักทรัพย ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมผูถื อ หุน พรอ มทั้งเผยแพรขอ มูลและการบันทึกภาพการประชุมผูถือ หุนใน
Websiteของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไม
ตอ งรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป พรอมทั้งดําเนินการนําสงรายงานการประชุมผูถื อหุนตอ กระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สําหรับผูถือหุน ที่ไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุมเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม
3. หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผล บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจายเงิน
ปนผลใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน
การกระจายหุนการถือหุนของผูถือหุน
 บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท
 บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ณ วันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2561 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9
มีนาคม 2561
 คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 0.0458 ซึ่งไมเกิน
กวารอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
 สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float เทากับรอยละ 27.82 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดซึ่งเกินกวารอย
ละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เทากับรอยละ 5.08 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมุงมั่นสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือที่สนับสนุนใหเกิดความเทา
เทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง จึงกําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดยไมยุงยากจนเกินไป และเปดโอกาสใหโดยไมมี
ขอจํากัด ดังนี้
1. การใชสิทธิในการประชุมผูถือหุน
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(1) ผูถือหุนตางชาติ บริษัทไดจัดทําหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเปน
ภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย พรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษ
(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง (หุน
ของบริษัทเปนหุนสามัญทั้งหมด)
(3) ในป2561บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุน ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการ
บริษัทเขารวมประชุมทั้งจํานวน 9 ทาน และมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุน
ของบริษัท ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 22 วัน กอนวันประชุมและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
www.rwi.co.th ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ  ขอมูลผูถือหุน  การประชุมผูถือหุน เปนการลวงหนามากกวา 30 วัน
กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
(4) บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขาประชุมเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ
ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ซึ่งไดแนบ
ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมกับเผยแพรลงในเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถ Download
ได
บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูออกเสียงแทน ดังนี้
รายละเอียด

จํานวน (ราย)

ผูถอื หุนตามนายทะเบียน

จํานวนหุน

สัดสวนรอยละ

3,003

606,034,439

100.000

42

445,695,639

73.543

- เขารวมประชุมดวยตนเอง

26

5,969,459

0.985

- มอบฉันทะ

16

439,726,180

72.558

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9

2,279,380

0.376

มอบฉันทะใหบคุ คลอื่น

7

437,446,800

72.182

ผูถอื หุนเขารวมประชุม

(5) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระ และไมมีการเพิ่มวาระการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
(6) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสีย งทุกวาระแจกใหผูถื อ หุน เพื่อ ให
กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งด
ออกเสียงเทานั้น แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย
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ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ผูถือ หุนดังกลาวจะลงนามในบัตรลงคะแนนแลวชูบัต ร
ลงคะแนนที่ไดรับเมือ่ ขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวนั้นจะมีชื่อของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับ
มอบฉันทะและแถบ Barcode เจาหนาที่จะบันทึกคะแนนดวยระบบ Barcode พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปน
หลักฐาน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได พรอมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือ
หุนทุกทานสามารถทราบคะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไปพรอม
กัน
ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมพรอมลง
นามรับรอง
ในป 2561 บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสําคัญ คือ วาระ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนคัดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวที่สํานักงาน
เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
(7) บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปโดยไมคิดคาใชจาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ / ไดรับมอบฉันทะที่ไมได
ติดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ
(8) ภายหลังการประชุม บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน
โดยมีรายละเอียดอยางเพียงพอ รวมทั้งคําถามและคําตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สําหรับผูถือหุนที่มิไดมารวมประชุมสามารถ
ตรวจสอบรายงานการประชุมไดจากเว็บไซตบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรภาพการประชุมผูถือหุนไวบนเว็บไซตบริษัทดวย
2. การดูแลการใชขอ มูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ตองปฏิบัติตอบริษัท ผูถือหุน และ
ผูมีสวนไดเสีย และกําหนดไวใ นจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเอง และ/หรือ ผูอื่นโดย มิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนของตนเอง และ/หรือ ผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทและ
บริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
ไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด
ในป 2561 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวา
มีการใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
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3. การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการ
บริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย หากมีการซื้อ
ขายหุนของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด
เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัททุกทานเปน
การลวงหนา เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง กรณีจะทําการซื้อขายหุนของบริษัท
ใหแจงตอคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซื้อขาย
ในป 2561 กรรมการ ผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนใน
ชวงเวลาที่หาม
4. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
1. บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยได
เป ด เผยโครงสร า งการถือ หุ น ของบริ ษั ท ไว ใ นรายงานประจํ าป อ ย า งละเอี ย ด รวมถึ ง การเป ด เผยการถื อ หลัก ทรั พยข อง
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางครบถวน
2. การทํารายการระหวางกันคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาและ
เงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความ
โปรงใส และปฏิบัติต ามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน
3. บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลเชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อ ง การเปดเผยข อ มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันและในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือ
หุน บริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอน
ทํารายการบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง
4. บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีสวนไดเสียตอ งออกจากหอ งประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให
กรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจง
ใหที่ ประชุ มทราบว าในวาระดั งกลาวกรรมการบริษัท ที่มี สวนได เสี ยมี ทา นใดบ าง เมื่ อ เสร็ จสิ้นการประชุ มไดเ ปด เผยชื่ อ
ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีก
ทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
ในป 2561 บริษัทมีรายการระหวางกันในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอยเทานั้นและ
บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจํากัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใชบริษัท
ยอยและไมมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
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ก.ล.ต. และไดเปดเผยรายการระหวางกันซึ่งกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา ของป
2561 ไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1
สวนการถือหุนไขวระหวางกัน บริษัทไมมีการถือหุนไขวระหวางกัน
5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพยโดยในการทํารายการดังกลาวกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
เปนธรรม
ในป 2561บริษัทและบริษัทยอ ยมีการทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูม ีสว นไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิข องผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยจัดทําเปนนโยบายและแนวปฏิบัติไวใน
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน”และเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม บริษัทไดเปดเผย
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
1. ผูถือหุน
บริษัทเคารพตอสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอ บังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่เหมะ
สมและเปนธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอยางโปรงใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือไดและจัดใหมีการ ดูแลรักษาไว
ซึ่งทรัพยสินของบริษัท มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และปองกัน
การนําข อ มูลภายในไปใชเพื่อ ประโยชนสวนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทําใหผูถื อ หุนมีความเชื่อ มั่นวาจะไดรับข อมูลที่ถูกตอ ง
(รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนแสดงอยูในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทา
เทียมกัน)
ในป 2561 บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2560 ในอัตราหุนละ 0.106 บาท ซึ่งจายในอัตรารอยละ
79.44 ของกําไรสุทธิหลังภาษี ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินของกิจการที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก
ไตรมาส และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯและเว็บไซตของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและขอมูลอิเลคโทรนิค
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2. พนักงาน
พนักงานของบริษัทและบริษั ทยอ ยทุกคนเปนทรั พยากรที่มีคาและเป นสวนสําคัญที่ สุดในการขับ เคลื่อ นธุรกิจ สู
ความสําเร็จตอ เปาหมายทางธุรกิจขององคกร จึงมุงมั่นพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานรวมกัน เปนทีมเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทัง้ นวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สรางใหพนักงานทุก
คนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร โดยปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน ดูแล
พนักงาน อยางเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการสงเสริมใหพนักงานรูรักสามัคคี มีความ
เชื่อ มั่น และไวใจกัน ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย และสิทธิสวนบุคคล การวาจาง แตงตั้งและ
โยกยาย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทํางานใหแก
พนักงานทุกคนโดยเทาเทียมกัน มีการสงเสริมพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถของพนักงานทุกคน ใหพรอมปฏิบัติงาน
และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตาม
ศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนา ควบคูไปกับการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
บริษัทจัดใหมีการจายผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบั ติ ง าน และจั ด ให มี ส วัส ดิก ารเพื่ อ ส งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น อี ก ทั้ งบริ ษัท ย อ ยยัง ได จัด ตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ รวมทั้งมีการสงเสริมการจัด
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ ในการทํางานผาน
ชองทาง ที่กําหนด
คาตอบแทนของพนักงาน :บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมทั้งในระยะสั้น
ที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทแตละป และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่ นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน
และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไวอยางชัดเจน และจัดใหมีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้ง
มีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม
สวัสดิการพนักงาน :บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชนแกพนักงานในระยะยาวและเพื่อ
สงเสริมการออมเงินไวในอนาคต รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอั ตรารอ ยละ 5 ของอั ตราคาจางและสมาชิกตองสะสมเงินเขา
กองทุนในอัตราเดียวกันดวย เมื่อพนักงานพนสมาชิกภาพ พนักงานจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของ
กองทุน
บริษัทใหความสําคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยไดจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนขั้นพื้น
ฐานตามที่กฎหมายกําหนด อาทิ วันเวลาทํางาน วันหยุด วันหยุดพักผอนประจําป และวันลาหยุดประเภทตางๆ รวมถึงการ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนตางๆ ใหกับพนักงานอยาง
ตอเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุงพัฒนาพนักงาน
- จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
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- จัดใหมีการสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาและ
เพิ่มความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
2. สวัสดิการสงเสริมที่ชวยเหลือคาครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
- จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานทั้งในสวนของสํานักงานและโรงงาน
- จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
- จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดามารดา และคูสมรสของพนักงานรวมถึง
เงินสงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาเชาบาน
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
3. สวัสดิการสงเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อ การออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตอ งสงเงินเขากองทุนในอัตรา
รอ ยละ 5 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือ นในอั ตรารอ ยละ 5 ของคาจาง
เชนเดียวกัน
- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑและยา
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
-

จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน:บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการ
ของแตละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และ
คุณภาพชีวิต โดยบริษัทยอยจัดใหการฝกอบรมใหพนักงานอยางนอย 6 ชม./คน/ป ซึ่งจะตองไมนอยกวา 50% ของจํานวน
พนักงาน ณ วันสิ้นป
การฝกอบรม

จํานวนพนักงาน

อัตราการ
ฝกอบรม

อบรมครบ 6 ชั่วโมง

121 คน

76.10%

อบรมยังไมครบ 6 ชั่วโมง

38 คน

23.90%

จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561

159 คน

100.00%
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ชื่อหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง

อนุรักษการไดยินอันตรายจากเสียงดังป 2560

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน1

12

ISO 14001:2015

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน2

12

การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM

18

เทคนิคการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง

12

5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ

6

ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 ตอการบริหารความเสี่ยงของกิจการ

6

โครงการประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม

6

เทคนิคการจัดซื้อจัดจางใหทันและตรงตอความตองการในยุค 4.0

6

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน

12

ผูบังคับปนจั่นเหนือศีรษะผูใหสัญญาณผูยึดเกาะแกผูบังคับปนจั่น

15

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร

12

เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบ PSM

12

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุน 1

3

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุน 2

3

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับลูกจางใหม

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน 3

12

ผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา

36

การทดสอบทางกล

6

การดับเพลิงขั้นตน

6

นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นรุน 1 - 4 รุนละ 3 ชม.

12

การสรางแผนพัฒนา HR และจัดทําแผนอบรม

6

เตรียมความพรอมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ

6

เตรียมความพรอมดานการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

6

กาวทันกฎหมายสิ่งแวดลอมในยุค Thailand 4.0

6
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ชื่อหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง

กนอ.ยุคใหมสุจริตใจไรคอรรัปชั่น

3

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

6

ไขขอของใจกฎหมายที่สําคัญในการประกอบกิจการโรงงานและสรางเครือขายสิ่งแวดลอม

6

โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมกรมพัฒนาฝมือแรงงานและ
การใหบริการระบบ E-Services

6

การแกไขปญหาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรม

6

เรียนรูทําเปนการจัดทํางบกระแสเงินสด

6

การรับรองหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

12

รวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร

294

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน:บริษัทใหความสําคัญกับการดูแล
เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ดวยการกําหนดนโยบายความปลอดภัยอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมรวมทั้งมี
การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิง
ประตูหนีไ ฟตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้อ งตนแกพนักงาน
ตอเนื่องทุกๆปบริษัทมีการสื่อสารใหพนักงานและผูปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีสวนรวมในการปฏิบัติดังนี้
- สงเสริมและสรางสรรคใหมีการทํางานอยางปลอดภัยและรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอม
- ใหการสนับสนุนเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน จัดเครื่องมือเครื่องใชที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดใหมี
สภาพการทํางาน และมีวิธีการทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และจูงใจใหเกิดการ
ทํางานไดอยางปลอดภัย
- บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหผูบงั คับบัญชาทุกคน ตองมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทํางาน
ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไป ตามระเบียบและกฎแหงความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทยอยกําหนดขึ้นอยาง
เขมงวด
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพรขอมูล ขาวสารความรูตางๆ เกี่ยวกับการปองกันโรค และการดูแลสุขภาพ
แกพนักงานผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ โดยไดมีการดําเนินงานดังนี้
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฎหมายกําหนด
จํานวน
คณะกรรมการ (คน)
จํานวน
จํานวนลูกจาง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย
หญิง
รวม
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
159
12
1
13

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ชาย
5
31
1
37

1. จป.ระดับบริหาร
2. จป.ระดับหัวหนางาน
3. จป.ระดับวิชาชีพ
รวม
รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน
- นอยกวา 3 วัน
- มากกวา 3 วัน

RWI
จํานวน (คน)
หญิง
2
6
8

รวม
7
37
1
45

RWI
10 คน
8 คน
2 คน

ชองทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน :นอกจากชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสียขางตนแลว บริษัทและบริษัท
ยอยยังไดเปดโอกาสใหพนักงานมีชอ งทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียน แจงปญหาตางๆ และรองทุกข
เกี่ยวกับการทํางาน ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานกลองรับขอมูลตอคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการ
สวัสดิการจะรับขอรองเรียน และดําเนินการสรุปขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ เพื่อเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตามลําดับตอไป
บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงานรวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
ในป 2561 ขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน
บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใชกลไกที่ ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
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3. ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทใหมีความสําคัญตอการสรางและดูแลรักษาลูกคา จึงกําหนดนโยบายใหบริษัทดําเนินธุรกิจโดย
ยึดถือความซื่อสัตย สุจริต และเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย และสง
มอบสินคาและบริการในราคาที่เปนธรรม
บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา
 จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอ มูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาดวย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูที่
เกี่ยวของโดยมิชอบ
 พัฒนาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
 ใหความสําคัญในการรักษาความลับทางการคา โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
 ใหความสําคัญกับการใหขอ มูลที่เปนประโยชนแกลูกคาดวยฉลากสินคาที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่ก ฎหมาย
กําหนดไว
 จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะดําเนินการ
อยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
ในป 2561 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยสําคัญ สวนขอรองเรียนอื่นๆ บริษัทไดนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ
เพื่อดําเนินการแกไขปองกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรองนั้นเกิดขึ้นอีกและจากการที่
กรรมการผูจัดการใหความสําคัญตอเรื่องดังกลาว โดยกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองรายงานตอฝายบริหารทุกครั้ง
เพือ่ ดําเนินการแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไปดวยดี พรอมเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สรางความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและ
ลูกคาใหม สงผลใหมีคําสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
4. คูแขงทางการคา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธี
ฉอฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
 บริษัดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม ปฏิบัติตามขอ ตกลงที่มีตอ
คูแขงทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
 ไมทําลายชื่อเสียงโดยการกลาวหา ใหรายคูแขงทางการคา
 สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรี เปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยตองทําการคา
กับบริษัทเทานั้น
ในป 2561 บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
5. คูคา
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 บริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติตอ คูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับ
ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท
หรือขัดตอกฎหมาย
 ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
 มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือ ที่ดี และการพัฒ นาผลิตภัณฑรวมกั บคูคา เพื่อ เสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา
 มีแนวปฏิบัติสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในป 2561 ไมปรากฏวามีกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
6.

เจาหนี้

บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด พรอมสรางความสัมพันธกับเจาหนี้ เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นและความไววางใจกันโดยจายชําระใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตามขอตกลงอยางเครงครัดและตรงตาม Credit
Term ที่ไดตกลงไวลวงหนา
บริษัทใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบMedia Clearingซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนี้
ในป 2561 บริษัทจายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัด
ชําระหนี้แตอยางใด
7. แรงงาน
บริษัทดูแลใหการดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งมีสวนสําคัญในการเพิ่มคุณคาของทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการ
สรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเทาเทียมและความเสมอภาคในองคกร เคารพใน
สิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไมแบงแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไมใช
แรงงานเด็กและตอตานการคุกคามทางเพศ
 ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงานและไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิกจาง
อยางไมเปนธรรม
 จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
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ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทไมเคยมีประวัติการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปนธรรม และไมเคยมีคดี
ขึ้นสูศาลในเรื่องดังกลาว
9. สิทธิทางการเมือง
 บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
 ผูบริหารและพนักงานไมใ ชอํานาจหนาที่ชี้ชวนใหเพื่อนรวมงาน รวมถึงผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
ทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม
10. ภาครัฐ
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัดโดยให
ความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอพรอมสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐ
ทั้งนี้บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมายทั้งภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก
ณ ที่จาย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ ชุมชนและสังคม ไดกําหนดนโยบายใหมีการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดตอ
ชุมชนและสังคม ใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อ ง รวมถึ งรวมกับชุมชน และหนวยงาน ราชการในการ
สนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมที่บริษัทเขาไป ดําเนินธุรกิจ เพื่อเปน
การคืนกําไรใหกับสังคมและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
 สรางความเขาใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดําเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
โดยไมปกปดขอเท็จจริงที่อาจเปดเผยได
 จัดกิจกรรมที่สรางประโยชนตอชุมชนและสังคม อยางแทจริง อาทิ การสรางหองสมุด การมอบเงินสนับสนุน
ใหแกมูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เปนตน
 เลือกใชประโยชนจากทรัพยากรเทาที่จําเปน โดยใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยที่สุด
12.

สิ่งแวดลอม

บริษัทตระหนักถึ งความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอ สิ่งแวดลอ ม และการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
 สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยขับเคลื่อน
ทั้งจากภายในสูภายนอกและภายนอกสูภายใน
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอ ม บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
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การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดล อ ม จึงเสริม สร า งความรู เรื่ อ งสิ่ งแวดล อ มผา นนิทรรศการ ป ายประชาสัม พันธ พรอ มเอกสารให ความรู เกี่ ยวกั บ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ซึ่งจัดทําอยางตอเนื่อง
การสงเสริมใหมกี ารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทกําหนดนโยบายใหพนักงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีระบบควบคุมการใชพลังงาน และ
สรางจิตสํานึกใหพนักงานทั้งองคกรมีสวนรวมในประหยัดพลังงานในทุกดานทั้งไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปาอยางตอเนื่อง ทั้ง
สถานที่ทํางานและในครัวเรือน ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกรอน และลด
ปริมาณการใชกระดาษดวยการรณรงคใหใ ชกระดาษ2หนา พรอ มพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ทดแทนการใช
กระดาษทั้งในสวนโรงงานและสํานักงาน และการประชุมทางไกลผานระบบ VDO Conferenceเปนตน
นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทจะไมเกี่ยวของกับการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา แตสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทั้ง
ดานขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และบริการ รวมถึงการรวมคิดรวมทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐอยางตอเนื่อง เพื่อให
ไดนวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการคา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจ
บริ ษั ทมี น โยบายปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายตอ ตา นการทุจ ริ ต คอร รัป ชั่ น โดยจั ด ทํ า “นโยบายต อ ต านการทุ จ ริ ต และ
คอรรัปชั่น” และแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคูไปกับสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหแก กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
บริษัทมีนโยบายตอตานการใหและรับสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
กฎหมายประกาศและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ตามที่บริษัทไดจัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอ ตานการคอรรัปชั่น เสนอตอ คณะกรรมการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เพื่อขอ
รับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ

การฝกอบรมและการสื่อสาร
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ในป 2561 บริษัทไดสื่อสารและจัดการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยง
รับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผานทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผานทางบอรดขาวสารของ
บริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปยังคูคา และผูที่เกี่ยวขอ งทางธุรกิจ รวมถึ งตัวแทนทางธุรกิจตาม
ชองทางที่เหมาะสม เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุม เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
บริษัทกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรรัปชั่น สรุปดังนี้
1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สําคัญๆ เชน ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชําระเงิน เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม
2. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน การกระทําผิด การฝาฝนกฎมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของบริษัท หรือขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยมีนโยบายการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส และ
จะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวของของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวของ กรณีที่สามารถติดตอผูใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทจะแจงผลการดําเนินการใหรับทราบเปนลาย
ลักษณอักษร
3. หัวหนาสวนงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขบกพรอง (ถามี) และรายงานให
ผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลําดับ
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกรเพื่อสนับสนุนดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นพิจารณาความเสี่ยงแตละกิจกรรมวิเคราะหชองทางการทุจริตและ
ประเมินโอกาสและผลกระทบโดยผลการประเมินจะนํามาจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความ
เสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนดใหมีแ นวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติต ามนโยบายการตอ ตานการทุจ ริ ต
คอรรัปชั่นดังนี้
1. กําหนดชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษและมาตรการคุมครองผูแจง
เบาะแสเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทและสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุก
ไตรมาสโดยหนวยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทํางานที่เปนอิสระและไมจํากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน

77

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

3. ใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดและถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการวาจาง
หากผูในละเมิดจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
ในป 2561ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมพบความผิดปกติแตอยางใด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด
1. บริษัทมีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทําดวย
ความโปรงใส และสามารถเปดเผยได
2. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
3. ในกรณีทไี่ มสามารถปฏิเสธหรือจะตองรับของขวัญ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยจะตองบันทึกรายละเอียด
ของขวัญทั้งหมด และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของขวัญใหแกพนักงานหรือบริจาคเพื่อการ
กุศลตามความเหมาะสม
ในป 2561 บริษัทไมมีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
นโยบายการแจงเบาะหรือรองเรียน
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอสื่อสาร หรือ
แจงเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ หรือนโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหาย
ตอบริษัท หรือไมไดรับความเปนธรรมรวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจง
เบาะแสและรองเรียน ดังนี้
1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.rwi.co.th
2. แจงผาน E-Mail / โทรศัพท
 กรรมการผูจัดการ
โทร. (02) 049-1001-4
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1001-4

E-mail : wutichai@rwi.co.th
E-mail : pipit@rwi.co.th

3. แจงผานไปรษณีย : สงถึง
 “กรรมการผูจัดการ”
 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ “เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนดทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจงผานโทรสาร : (02) 049-1005-6
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โดยเบาะแสขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
เปนรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เปนผูพิจารณารับเรื่อง
แจงเบาะแสขอรองเรียน และขอเสนอแนะของผูมสี วนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทําการสอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
ในป 2561 ทีผ่ านมา บริษัทไมมีกรณีการรองเรียน เรื่องการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจของบริษัทแต
อยางใด
นโยบายมาตรการคุมครองผูรองเรียน (Whistle Blowing)
1. บริษัทกําหนดใหผูที่รับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทํา
คอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูลเกี่ยวกับกับการ
คอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูล ไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่
ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดยกําหนดมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่
ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
3. บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการโดยใชกลไกที่
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูก
รักษาไวเปนความลับของบริษัท
4. บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะตลอดจนขอรองเรียนผานชองทางและ
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นอาทิการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทและบริษัท จดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity
Day) ซึ่งขอซักถามขอติชมขอเสนอแนะและขอรองเรียนตางๆจะสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไ ขปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
ในป 2561 ที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล เนื่องจากไมได
ประกาศขอ มูลจากเหตุการณสําคัญ ภายในระยะเวลาที่ทางการกําหนด รวมถึงไมปรากฏกรณีที่บริษัทฝาฝนกฎหมายดาน
แรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุกจริต คอรรัปชั่นตางๆ ทั้งยัง
มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบ
กรณีทุจริต หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพขอมูลและการเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมกัน โปรงใส และ
เปนธรรม ดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน หรือ
ขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนและผูล งทุน ไดทราบขาวสารที่สําคัญของ
บริษัทอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โปรงใส และเปนธรรม
บริ ษั ท เป ด เผยข อ มู ล ผ า นช อ งทางที่ เ ข า ถึ ง ได ง า ยและหลากหลาย ซึ่ ง เผยแพร ข อ มู ล ทั้ ง ข อ มู ล ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูมีสวนได
เสียทุกฝายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดทําและไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงานเปนลายลักษณอักษรใหเปนคูมือแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทําบอรดประชาสัมพันธ
และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
2. เปดเผยขอมูลสําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและไมใ ชขอมูลทางการเงิน บริษัทไดดําเนินการเปดเผยขอมูล
สําคัญของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ซึ่งผานการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กําหนดไว โดยเผยแพร
ผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
 ขอมูลที่เปดเผยในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท
บริษัทไดจัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
ประโยชนสําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอโดยเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ สํานักงาน
ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
 ดานงบการเงินประจําปและงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดทํารายงานการเงินที่ถูกตองและโปรงใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใชดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท ซึ่งผานกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
กอนเผยแพรตอผูถือหุน และนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ไดเปดเผยตอผูถือหุนหรือนัก
ลงทุนกอ นครบระยะเวลาที่กํ าหนด พรอ มเปดเผยข อ มูลสําคัญ เพิ่มเติ มอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มี
คําอธิบายและการวิเคราะหเพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในการลงทุน
 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่
กําไรสุทธิตามงบการเงินลาสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ บริษัทไดมีการ
เผยแพรคําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาส ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซต
ของบริษัท www.rwi.co.th
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ทั้งนี้ ผูส อบบัญชีข องบริษัท เปนผูที่ มีความรู ความชํานาญ มีค วามเป นอิ สระและไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือ สวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือ หุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทอยางแทจริง ทั้งนี้
บริษัทไดเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีไวในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงาน
ประจําป
ในป 2561ไดเปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสและงบการเงินประจําปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
เว็บไซตของบริษัทและสามารถดาวนโหลดไดและงบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกตจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทบริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ตรงตอเวลาและไม
ถูกสั่งแกไขงบการเงินแตอยางใดและไมไดรับการดําเนินการอันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปดเผยขอมูล
ดั ง กล า วได ผ า นการตรวจสอบจากผู ส อบบั ญ ชี ที่ เ ป น อิ ส ระและผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน เปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดย
รายงานดังกลาวไดแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ
ซึ่งนักลงทุนสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหวางกัน) และ/หรือ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย การทํารายการดังกลาวของบริษัทจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
และผู ถือ หุน บริ ษัท จัด ให มี การเปด เผยรายการดังกลาวที่ไดรับ การพิจ ารณาและอนุ มัติ โดยปฏิ บัติ ตามกฎเกณฑต ลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. เปดเผยชื่อบุคคลที่ทํารายการ ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ และมูลคา
ของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท
พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “รายการระหวางกัน” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “12. รายการระหวาง
กัน”
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน1รายการ เปนการทํารายการกับบริษัทยอย ซึ่ง
เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดรับการยกเวน และ/หรือ การไดมาหรือ จําหนายไปซึ่งสินทรัพย 1 รายการ ซึ่งไดปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่กําหนดไว
5. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ต องจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครอง
หลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดแกคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
โดยจัดทําแบบรายงานตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํานักงาน
ก.ล.ต. ดังนี้
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน
(แบบ 59-2)
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 การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1)
ในป 2561กรรมการบริษัทและผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ไดดําเนินการ
จัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอย
แลว พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ
“8. โครงสรางการจัดการ”
6. การกําหนดใหก รรมการบริษัท และผูบริห าร ต อ งรายงานการมีส ว นได เสีย ของตนและบุค คลที่ มีค วาม
เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสีย ที่เกี่ยวข อ งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ใหรายงานตอ บริษัททราบทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
 รายการมีสวนไดเสียเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก
 รายงานการมีสวนไดเสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย


รายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป

 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทาน
นั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
 ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ไดรับการเลือกตั้ง / แตงตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันตองรายงาน
ประจํา ป นับจากวันสิ้น ป เลขานุ ก ารบริ ษัท จะตอ งสง สํ าเนารายงานการมีส วนไดเสี ย นี้ ใ หแ ก ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
ในป 2561กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปเปนที่เรียบรอยแลว
7. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับและเปดเผยไวในรายงานประจําปเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการหัวขอ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน”
8. การกําหนดนโยบายความรับผิด ชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทไดกําหนดไวใ นพันธกิจของ
บริษัท เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งถือเปนภารกิจที่ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม
9. การพบปะและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหนวยงานทั้งบริษัท บริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชา
สูงสุดของทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและ ทุกเดือนเพื่อรับทราบถึงเปาหมายธุรกิจขององคกรและกลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจ โดยมีการสื่อสารใหพนักงานทั่วทั้งองคกรเขาใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ
ในป 2561 ประธานกรรมการบริษัทไดใ หความสําคัญกับการเข ารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร
ระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธเชิงรุกและปรัชญาการ
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ทํางาน พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของ
องคกร
นอกเหนื อ จากการเปด เผยรายงานทางการเงิ นหรือ สารสนเทศอื่ นๆ ต อ ตลาดหลั กทรัพ ยแ หง ประเทศไทยและ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้
1. เปด เผยโครงสรางการถือหุน โดยเปดเผยรายชื่อ ผูถือ หุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันวันประชุมและเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
2. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุนที่ถือ ณ ตน
ป สิ้นป และที่มีการซื้อขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการ
จัดการ หัวข อยอยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยข องกรรมการและผูบริหารและแบบ 56-1 หัวขอ “8.1
คณะกรรมการบริษัท”
3. เปดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแขงขันของ
บริษัท รวมถึงมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ”และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
4. เปดเผยปจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการปองกันหรือ
ลดความเสี่ยง ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “3. ปจจัยความเสี่ยง”
5. เปดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหนาที่
จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สัดสวนการถือหุน การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน วัน
เดื อ น ป ที่ ได รับการแตง ตั้งเป นกรรมการ และข อ มูล การฝ ก อบรมของกรรมการแต ละทา น ในรายงานประจํา ป หัวข อ
“โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ หัวขอยอ ยเรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม และ
หัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่อง
สรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม และหัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย
6. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวน
คาตอบแทนที่แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ ย และนโยบายการคาจายคาตอบแทนของ
ผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปดเผยในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2 โครงการจัดการ ขอยอย
เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
7. เปดเผยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ขอ 1. โครงสรางการถือหุน ขอยอยเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
8. เปดเผยการแตงตั้งผูสอบบัญชี ที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจําป ในหัวขอ
“คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
9. เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” และแบบ 56-1
ในหัวข อ “8.2 ผูบริ หาร เรื่ อ ง โครงสรางการบริ หารจัดการของบริษัท” และผานเว็ บไซตข องบริ ษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
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10. เปดเผยการควบคุมภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
พรอมรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําปหัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5”
11. เปดเผยนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด ในหมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย หัวขอ “
นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น” ในรายงานประจําป และแบบ 56-1 และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
12. เปด เผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตข องบริษัท และ
สามารถดาวนโหลดได
13. เปด เผยรายงานประจําปของบริษัท และหนังสือนัด ประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผาน
เว็บไซตของบริษัทและสามารถดาวนโหลดได
14. เปดเผยขอบังคับ วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท
15. เผยแพรขอมูลและขาวสารของบริษัทผานเว็บไซตของบริษัท
ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง โปรงใส โดยมีชองทางการสื่อสาร ขาวสารผานสื่อที่
หลากหลาย เพื่อประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของ
1. จัดใหมีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางติดตอโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวข องเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลายชองทาง โดยสามารถติดตอไดที่
 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท : (02) 049-1001-4 ตอ 4011 โทรสาร : (02) 049-1005-6
E-mail : pipit@rwi.co.th
 คุณวลิรัตน เมฆสัยโย
เจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : (02) 049-1001-4 ตอ 4013 โทรสาร : (02) 049-1005-6
E-mail : walirat@rwi.co.th
2. สารสนเทศที่สําคัญที่เปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท มีดังนี้
 โครงสรางองคกร
 ขอบังคับบริษัท
 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จรรยาบรรณพนักงาน
84

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)





แบบ 56-1 ประจําป 2561

รายงานคณะกรรมการ
รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
รายงานประจําป (56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
งบการเงินทุกไตรมาส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา กรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริ ษั ท ซึ่ ง จะต อ งเข า ใจบทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ โดยแบ ง บทบาทให ชั ด เจนระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหาร และ
ฝายจัดการ โดยดูแลใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวาธุรกรรมหรือกิจการตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่
ถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันใน
การกําหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดํารงตําแหนง
กรรมการ การพิ จ ารณาค าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่ อ เสนอต อ ที่ ป ระชุม ผูถื อ หุน การกํ ากั บ ดู แ ลนโยบายและการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ย บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถและมี ป ระสบการณ ใ นหลายสาขา เช น
วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เปนตน ซึ่งกรรมการทุกคนผานการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกลาวมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับผูบริหารระดับสูง วางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน
กําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทในป 2561 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน 4 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญ จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซึ่งมีหนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
หลังจากการประชุมสามัญผูถ ือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
ในป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
จํานวน 3 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
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ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน
ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

จํานวน (คน)
หญิง
-

ชาย
4
2
3
9

รวม
4
2
3
9

สัดสวน
รอยละ
44.45
22.22
33.33
100

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิ สระ จํานวน 3 คนคิดเปนรอ ยละ33ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเปน
สัดสวนตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะ
ทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เปนประโยชนตอผูถือ
หุนหรือคัดคานแนวทางที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือไมโปรงใสซึ่งอาจกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสียกลุมตางๆ ดูแลใหบริษัทกําหนดและเปดเผยนโยบายดานการดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
ในป 2561 ที่ผานมา ไมปรากฏวาบริษัท
- มีการกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
ก.ล.ต.
- มีการกระทําผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ
- มีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
- มี ก รณี เ กี่ ย วกั บ ชื่ อ เสี ย งในทางลบของบริ ษั ท เนื่ อ งจากความล ม เหลวในการทํ า หน า ที่ ส อดส อ งดู แ ลของ
คณะกรรมการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามขอ บังคับของบริษัทกรรมการมีอํ านาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทและปฏิบัติขอ บังคับ
กรรมการบริ ษั ท ซึ่ง ได กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบไว อ ย า งชั ด เจน รายละเอี ย ดปรากฏอยู ใ นหั ว ข อ 8.1
คณะกรรมการ และ หัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย
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หลักเกณฑการเลือกตั้ง การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณตามที่บริษัทตองการ และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดย
กรรมการตองมีเวลาอยางเพียงพอ อุทศิ ความรู ความสามารถปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือก
บุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
1. กรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือ หุน มีวาระการดํารงตําแหนงตาม
ขอบังคับบริษัท และเมื่อ ครบวาระแลว อาจไดรับการเลือ กตั้งกลับเข าดํารงตําแหนงตอ ไปไดอีก เวนแตใ นกรณีที่ตําแหนง
กรรมการบริษัทวางลงโดยมิใ ชเ ปนการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแตงตั้งบุค คลที่เหมาะสมเขาเปน
กรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้งนี้
เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการแตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาวคณะกรรมการ
บริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆโดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิประสบการณความเชี่ยวชาญหลากหลาย
วิชาชีพมีวิสัยทัศนเปนผูมีคุณธรรมและมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการ
แบงออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งสาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได
5. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ อาจไดรับการเลือกตั้งเขามาใหมได
6. ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ในป 2561 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 3 คน คือ
1. นายสุทิน
เผด็จภัย
2. นายพิพิธ
เชาววิศิษฐ
3. นายเจษฎา
ศรศึก
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท กรรมการ
มีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และเมื่อครบวาระ
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แลวอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
2. บริษัทมิไดกําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดที่จะดํารงตําแหนงอยางตอเนื่อง โดยเชื่อวาอายุหรือ
ระยะเวลาดํารงตําแหนงมิไดเปนอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรูความสามารถและประสบการณอันทรงคุณคาที่
แตละคนมี และพรอมที่จะนํามากอใหเกิดประโยชนตอบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและ
ผูถือหุนทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนง ไวในแบบ 56-1
ขอ 8.1 คณะกรรมการ
3. บริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกันเนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติมติ
เลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
4. คณะกรรมการบริษัทไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจํานวนปการ
ดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณาทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจําป
ในป 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. นายวรวิทย
2. นายวิเชียร
3. รศ. ดร.พิสณฑ

ปที่ไดรับการแตงตั้ง

ศิริวัฒนวิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน

24 เมษายน 2552
26 กุมภาพันธ 2556
13 สิงหาคม 2556

จํานวนป
ดํารงตําแหนง
9 ป
5 ป
5 ป

การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู พิ จ ารณาสรรหาคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระ เนื่ อ งจากป จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอย า งเป น ทางการ การสรรหาจึ ง เป น ไปตามหลั ก เกณฑแ ละคุ ณ สมบั ติข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน
การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ
 บริษัทกําหนดใหกรรมการแตละคนที่จะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนตองไมเกิน 5 บริษัท เพื่อให
กรรมการบริษัททุกทานมีความตั้งใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติใ หกรรมการหรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร ในกลุมที่มีค วามรู
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดวย
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บริษัทไดเปดเผยรายชื่อและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอื่น ไวในแบบ 56-1
และในรายงานประจําป
- สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
ในป 2561 ไมมีกรรมการบริษัททานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
- สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 3 บริษัท
ในป 2561 ไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 3 บริษัท
- สําหรับผูบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 2 บริษัท
ในป 2561 มีผูบริหารดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเปนบริษัทในเครือ รายละเอียด ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง

ตําแหนง
- ประธานกรรมการ

นายมณฑล

เชตุวัลลภกุล

- กรรมการ

นายธีรชัย

ลีนะบรรจง

- กรรมการ

บริษัท
- บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
- บมจ. เอือ้ วิทยา
- บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
- บมจ. เอื้อวิทยา
- บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
- บมจ. เอื้อวิทยา
- บมจ.ไดเมท (สยาม)

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและ
ผูบริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปนกรรมการ
บริษัทในเครือ ตามสัดสวนการลงทุน เพื่อกํากับดูแลบริษัทในเครือใหปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริ ษัท เช น การจัด ทํา บั ญชี ใ ห ทั นตอ การจั ดทํ างบการเงิ นรวมกั บบริ ษัท เพื่ อ เป ดเผยตามรอบระยะเวลาบัญ ชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับบริษัท การเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑข อง พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในลักษณะเดียวกั บ
หลักเกณฑที่บริษัทปฏิบัติ เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาและการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย กํากับดูแลใหระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ
การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ
ประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําและเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมีความเปนอิสระ โดยกรรมการทุก
คนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใ ชกรรมการอิสระ แตเชื่อ มั่นวาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิ สระพรอ มทั้งให
กรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทใหความสําคัญ
และเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่อ งที่สําคัญตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะที่เกี่ยวของใหเกิดความถวงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนใหปฏิบัติตามโดยเครงครัด
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ในป 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจํานวน 6 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารไดมีสวนรวมกําหนดนโยบาย
และเปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมี
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัท
มีบทบาทสําคัญในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งให นายพิพิธ
เชาววิศิษฐ เปนเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556ซึ่งไดผาน
การอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุนที่ 53/2013
2.

คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 คณะ ประกอบดวย
จํานวน
(ราย)
คณะกรรมการชุดยอย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหาร
หมายเหตุ :

3
4
6

กรรมการ
กรรมการที่
อิสระ ไมเปนผูบริหาร
3
3
-

-

กรรมการที่
เปนผูบริหาร
1
6

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

คณะกรรมการชุดยอ ยทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาที่การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดยอย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบและมีความเปน
อิสระ เชื่อ ไดวากรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และโครงสรางในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับ
ของผูถือหุน
นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
เปนประจําทุกป
ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท
ใหบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา
นอกจากนี้ ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการหรือที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวาง
กันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
บริ ษั ท ได จั ด ทํ า กฎบั ต รอํ า นาจหน า ที่ ชุ ด ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ล า สุ ด ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และอํ านาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ โดยไดผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
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8 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย) รวมทั้งไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติ
และดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ชุดปรับปรุงครั้งลาสุด เพื่อใหสอดคลอง
กับการดําเนินงานของบริษัท โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2561
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน ซึ่งลวนเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณทางดานบัญชี
การเงิ น และบริ ห ารเป น อย า งดี คณะกรรมการตรวจสอบมี อํ า นาจหน า ที่ บทบาทและการปฏิบั ติ ง านตามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนองคกรอิ สระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปอยางสัมฤทธิ์ผล สอบทานขอมูลทางการเงินที่
เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น
กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหนาที่ในการคัดเลือก เสนอแตงตั้งและ
เลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และ
กรรมการที่เปนกรรมการบริหารจํานวน 1 คน เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผูบริหารระดับสูง โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1ปซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปภายหลังการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณหลายดาน มี
ความเขาใจบทบาทหนาที่ที่ตอ งรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิด ชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ผูบริหารซึ่งไดรับการแตงตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร ภายใต
ระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดไว มี ว าระการดํ า รงตํ าแหน ง คราวละ 1 ป ซึ่ ง ไดรั บ การแต ง ตั้ งจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการทุกปภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
3.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการกําหนดนโยบาย
การบริหาร โดยไดรวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธทิศทางในการดําเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
ประจําป เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกั น ทั้งนี้ รวมถึ งการกํากับดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทเปดเผยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 8.
คณะกรรมการ)
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ในป 2561 คณะกรรมบริ ษัทไดป ฏิบัติหน าที่ใ นการกํากั บดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกต อ งตาม
กฎหมาย และระเบียบตางๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ
3.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
 ภาวะผูนํา
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในธุรกิจหลักของบริษัท ไดกําหนด
วิสั ยทั ศน ภารกิ จ กลยุ ทธ และเปา หมาย ไว อ ย างชัด เจน ตลอดจนแผนปฏิบั ติง านและงบประมาณประจํา ป เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และบรรลุเปาหมายธุรกิจของบริษัท โดยทําหนาที่ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได
กําหนดและแยกบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการจะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆไวตั้งแตตนปโดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อจะไดทราบสถานะการดําเนินการ หากผลการดําเนินการต่ํากวา
เปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตลอดจน
ระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ และดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน
อยางเต็มที่ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน อีกทั้งยัง
กําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ ย วข อ ง ซึ่ งเป น ส วนได เสีย ที่เ กี่ ย วขอ งกั บการบริหารจั ด การกิ จ การของบริษั ท ตามหลักเกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธีก ารที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
 วิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของบริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่
จะพิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป
ในป 2561 บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
3.2 ดานการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และ
นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใชเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองคกร ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ดีเพื่อเสริมสรางใหองคกรมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป สรางความมั่นคงแกกิจการ
และสร างผลตอบแทนที่เ ป นประโยชน ต อ ผู ถื อ หุ น ผู มีส วนไดเ สี ย และสั งคมโดยส วนรวม ตลอดจนเปน การเสริม สร าง
ความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ พรอมไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซต
ของบริษัท
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บริษัทสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เขาใจและปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนําไปปฏิบัติเพื่อเปนตัวอยางที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศ
กรรมการและพนักงานใหม ทุกคนจะไดรับคูมือฯ พรอมลงนามรับทราบและยอมรับเปนหลักปฏิบัติ เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะ
สัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูมือฯ เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติตามคูมือฯ ซึ่งกําหนดใหเปนแผนประจําป และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพรอมขอ
เสนอแนะ และแนวทางการแกไขและปองกันความเสียหายเปนประจําทุกไตรมาส
3.3

ดานความขัดแยงทางผลประโยชน
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน)

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบด ว ยความมี เหตุ มี ผ ลและเพื่ อ ประโยชน สู งสุ ด ของบริษั ท และผู ถื อ หุ น การทํ า รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย ง ทาง
ผลประโยชน บริษัทไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมในการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจ และ
เปดเผยขอมูลทันทีเพื่อความโปรงใส
3.4

ดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและ
การใชแรงงานอยางเปนธรรม สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน
และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหนวยงาน
ตรวจสอบดังกลาวมีความเปนอิ สระในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทพิจ ารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) คือ การควบคุมภายในองคกรการประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูลและระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที1่ /2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมดวย ไดพิจารณาและปรับปรุง framework ใหม ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
มีความเห็นสรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และแบบ56-1
“ขอ 11. การควบคุมภายใน”
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การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
และผูถือหุนทราบ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแยกเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดมอบหมายใหนายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนพนักงานของ
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดยไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบภายใน พรอมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทําหนาที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระเพียงพอ โดยใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มตอองคกรและสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ต ามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยาง
ครบถวนเพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ โดยมีผูตรวจสอบภายใน
เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในไดมีการรายงาน
ประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหาร
เห็ น ว าจํ า เป น สํ า หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ทและนํ า เสนอตอ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุ ก ไตรมาส และในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได มี ก ารประชุ ม จํ า นวน 5 ครั้ ง และรายงานผลต อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีตอความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ”
4.

การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดจัดทํากําหนดการประชุม
กรรมการลวงหนาเปนรายปมีวาระที่ชัดเจนซึ่งเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกป
2. นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยาง
เพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน
การประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. การพิจ ารณาเรื่อ งตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่ง ทําหน าที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความเห็นไดอยางอิสระ การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียในแต
ละวาระการประชุม ตองงดออกเสียงหรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแตกรณีหากคะแนนเสียง
เทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2561 การลงมติของแตละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของผูเกี่ยวขอ งอยาง
รอบคอบและเปน ธรรม ให มี การเปด เผยข อ มู ลอยางครบถ วน ในกรณี ที่ก รรมการบริษัท คนหนึ่งคนใดมีสว นได เสี ย กั บ
ผลประโยชนเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
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5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ กรรมการผูจัดการจะ
เชิญผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขาชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทตองการทราบขอมูลบางประการสามารถติดตอผาน
เลขานุการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวางกันเองตามความเหมาะสม
โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมกรรมการบริษัทปละ 4 ครั้ง ตามกําหนดการที่ใหแกกรรมการบริษัท
ทุกทานลวงหนา หากกรณีเรงดวนสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบคนอางอิง
ในป 2561 มีการประชุม ดังนี้

5.

-

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและ
เพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกทานเขารวมการประชุม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชุม

-

คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของ
บริษัท เปนประจําทุกไตรมาส ดําเนินการประชุมพรอมไดเชิญตัวแทนฝายบริหารเขารวมประชุมดวย ในป 2561
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 5 ครั้ง

-

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมกี ารประชุมกับฝายบริหารอยางเปนอิสระ โดยเปนการหารือพรอมมีขอเสนอแนะ
ตางๆ และไดรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท

-

บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถเรียกประชุมกันเองไดอยางเปนอิสระ ซึ่งใน
ป 2561 ไมมีการเรียกประชุม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีก ารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัทไดมีการ
พิจารณาทบทวนผลงานและปญหาตางๆเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อ ชวยใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
6.

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท ความมี ส วนรวม และความรั บผิ ดชอบของกรรมการแตล ะท า น โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
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ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไม
เกิน 1.95 ลานบาท โดยกําหนดจายเปนรายครั้งตามอั ตราเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย และใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง / องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบและประโยชนที่ไดรับจากกรรมการแตละชุด
บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัท
ตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัททั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงิน
คาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบของแตละคน
ในป 2561 ไดมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จํานวน 2 ครั้ง ไดกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ
ประจําป 2561และเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
ที่ประชุมผูถื อหุนตามลําดับ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 56-1 ข อ 8.4
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
7.

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาอบรมหลักสูตรตางๆ
หรือเขารวมการสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเล็งถึงประโยชนของการศึกษา / การอบรมวาจะเปน
การพัฒนากรรมการใหไดความรูที่ทันตอสถานการณทางธุรกิจที่มีการแขงขันอยูตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เปนผูบริหารโดยการจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในชวงที่ผานมา
กรรมการบริษัทไดเข ารวมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ลต.) กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการ
อบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร ไดแก Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program
(DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กําหนดแลว กรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร
Company Secretary ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพความ
เปนผูนําที่เปนมือ อาชีพ มีความรู ความเข าใจในบทบาทหนาที่อ ยางแทจริง และเปนตนแบบในการขั บเคลื่อนองคกร เพื่อ
นําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program
(DAP) ครบทุกคน

96

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

 กรรมการเขาใหม
บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อใหทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจ
หลักของบริษัทและบริษัทยอย ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม บริษัทจึงไดจัดทําคูมือสําหรับกรรมการ ดังนี้
1. จัดทําคูมือกรรมการประกอบดวย
- พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- ขอบังคับกรรมการบริษัท
- ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
- หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงคของบริษัท
- ขอบังคับบริษัท
- คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ขอมูลอื่น ๆ
- วิสัยทัศน และเปาหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจําป พรอมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
 กรรมการปจจุบันและผูบริหาร
บริษัทใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูแกกรรมการปจจุบัน สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับบทบาทหนาที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 9 ทานไดผานการอบรมกับ IOD แลว คิดเปนรอยละ 100
รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่กรรมการและเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทและสงเสริมใหผูบริหารไดรับความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนาที่เปนประโยชนตอ
องคกรและผูอบรม
 ผูที่เกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหอบรม / สัมมนาหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. /
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
8.

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา บุคคลกรที่จ ะเขามาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในทุกระดับ เชน ประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย และรองกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนตําแหนงงานบริหารที่สําคัญและเปนสวน
หนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสูเปาหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกํากับดูแลใหการสรรหาบุคคล
ดังกลาวจะตองเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ทัก ษะ ประสบการณ กําหนด
โครงสรางคาตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกํากับดูแลใหการบริหารและพัฒนาบุคคลใหสอดคลอง
กับทิศทางและกลยุทธของบริษัท
 ตําแหนงผูบริหารสูงสุด
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คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการสืบทอดตําแหนงในระดับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตําแหนงผูนําองคกร คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการในบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความ
เชื่อมั่นใหกับผูลงทุน องคกร ตลอดจนพนักงานวาการดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได เ ตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ บุ ค ลากรที่ จ ะเป น ผู รั บ มอบหมายงาน เพื่ อ ทดแทนตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน มีหลักการดังนี้
1. กําหนดคําอธิบายตําแหนงผูบริหารสูงสุด ความเกี่ยวของกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร รวมทั้งระบุ
คุณสมบัติ ความรู และทักษะที่ตองการ
2. คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ
3. วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและสิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม
บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับรอง (ที่จะเปนผู
สืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือนซึ่งเปนการประชุมผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะไดรับการสงเสริมใหเปน
ผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่องเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
 ตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
1. จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ เพื่อสงเสริมให
เปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งดานเพิ่มพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณตางๆ
3. จัดใหผูบริหารระดับรอง ไดรวมทํางานและรวมประชุมกับผูบริหารระดับสูง
4. กําหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวางตําแหนงใหเหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดใหมีการฝกอบรมในแตละลักษณะงานอยางเปนระบบ
8. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย ตอองคกร
และมองภาพรวมขององคกร เพื่อสูการเปนผูบริหารในลําดับตอไป
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และ
ผูบริหารระดับรอง (ที่จะเปนผูสืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปนการประชุมผล
การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการประชุมใหญประจําปเพื่อรวมกําหนดเปาหมายธุรกิจขององคกรของปถัดไป
เพื่อสรางการมีสวนรวมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับการบริหารองคกรมากขึ้น เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน
แผนการสืบทอดงาน
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การดําเนินการในการตอตานการคอรรัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทรณรงคส รางจิต สํานึกและสงเสริมวัฒ นธรรมการกํา กับดูแลกิจ การที่ดีอ ยางตอ เนื่ อ งใหกั บ
กรรมการผูบริหารและพนักงานเพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ในการปฏิบัติงานโดยเปนสวนหนึ่งในแผนบริหารความ
เสี่ยงของทุกหนวยงานซึ่งมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินติดตาม
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรายไตรมาส
ซึ่งปรากฏวาไมพบความผิดปกติแตอยางใด
บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอการทุจริตและ
คอรรัปชั่นในชองทางตางๆ ดังนี้
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม
- เว็บไซตบริษัท www.rwi.co.th
- ประชาสัมพันธ ทาง แผนพับ บอรดประชาสัมพันธ
อยูระหวางขยายผลไปคูคาของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนการขยายผลสูสังคมในวงกวางในการดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใสและเปนธรรม
10. ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ในป 2561 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2561
ซึ่งมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 657 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจําป 2560 และขอมูลป 2560 ที่เปดเผยสู
สาธารณชน บริษัทไดผลสํารวจในระดับ “ดีมาก”
ชวงคะแนน
ความหมาย
90-100
80-89
70-79

ดีเลิศ
ดีมาก
ดี

จํานวนหลักเกณฑและน้ําหนักทีใ่ ชในการประเมิน
หมวด
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
รวม

หลักเกณฑประเมิน (ขอ)
ป 2561
ป 2560
32
32
19
19
29
29
53
53
108
108
241
241

99

น้ําหนัก (%)
ป 2561
ป 2560
15
15
10
10
20
20
20
20
35
35
100
100
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ผลประเมินการกํากับดูแลกิจของบริษัท รายละเอียดมีดังนี้
หมวด

ป 2561 (%)
92
88
90
80
70
80

1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ป 2560 (%)
95
91
90
78
71
81

11. การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใชแทนหลักการกํากับดูแลสําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการนําหลักการไปปรับใช (apply or explain) และให
การปฏิบัติเปนไปอยางเหมาะสม ทั้งเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหองคกรยั่งยืน และเพื่อใหสอดคลองกับประกาศของ
หลักเกณฑสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลอ งกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ขอ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1
ตระหนักถึ งบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สราง
คุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติที่ 4

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติที่ 5

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)

หลักปฏิบัติที่ 6

ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติที่ 7

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติที่ 8

สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
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บริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นวาหลักการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทในการ
พัฒ นาองคกร โดยไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแตละขอ เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับหลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ขอมูลสวนใหญเปนการเชื่อมโยงขอมูลจาก CG เขา
CG Code) ในบางหัวขออยูระหวางศึกษาเพื่อปรับใชเหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2562 ไดอนุมัติใหนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไปปรับใชตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัท และใหเปนไปตามเกณฑที่ สํานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช
ในป 2561 บริษัทไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท แตยังมีบาง
เรื่องที่บริษัทไมไดปฏิบัติไดครบทุกขอ คือ
1. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม หรือสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทไดลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครบถวนตาม
ขอบังคับของบริษัท และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมผูถือหุน ลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน ตามที่ไดชี้แจงลงในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนไวแลว
2. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา วิธีการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใน
ปจจุบัน มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว โดยไมมีการกระทําใดๆ ที่เปนการขัดแยงกับการปฏิบัติตอผู
ถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนง
ไมเกิน 5 แหง โดยไมมีขอยกเวน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไมไดจํากัดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารง
ตําแหนงไว เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาถึงความรูความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท
4. คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ โดยควรกําหนดไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ที่มีวาระการ
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกิน 9 ป แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ
และมีความเห็นวา กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบริษัท และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความคิดเห็น
และมีการแสดงออกอยางเปนอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการอิสระไดอยางดี มี
การบริหารงานถวงดุล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดมั่นในการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ที่ประขุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
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5. คณะกรรมการควรจั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลงานคณะกรรมการทั้ ง คณะ โดยเป ด เผยกระบวนการและ
หลักเกณฑในการประเมิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได รั บ ทราบและมี ค วามเห็ น ว า กรรมการบริ ษั ท ได รั บ การพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไป
ตามขอกําหนดของบริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทาน
ไดปฏิบัติตามขอบังคับกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวา
การปฏิบัติงานของกรรมการในแตละชุดจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการ
ประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะก็ตาม
6. คณะกรรมการควรจั ด ให มี ก ารประเมิ นผลงานกรรมการเปน รายบุ ค คล โดยเปด เผยกระบวนการและ
หลักเกณฑในการประเมิน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กรรมการบริษัททุกทาน ไดรับการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไป
ตามขอกําหนดของบริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทาน
ไดปฏิบัติตามขอบังคับกรรมการบริษัทอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคนจะ
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมิน ผลงานกรรมการเปนรายบุคคลก็ตาม
7. ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ และไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับผูบริหารสูงสุดของ
บริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้งให นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนประธานกรรมการบริษัท และเปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขาใจ
ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด
8. คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง CG Committee
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นว า บริ ษัทมีเลขานุการบริษัท และฝ ายนัก ลงทุนสัม พันธ ที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของ CG แลว
9. คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 50%
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทมีกรรมการบริษัท จํานวน 9 คน มีกรรมการอิสระ
จํานวน 3 คน ไมถึงรอยละ 50 แตบริษัทมั่นใจวากรรมการแตละคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตอ แรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
10.1

นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุงเนนการประกอบกิจการดวยความดูแลเอาใจใสตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งถือเปนหนาที่สําคัญที่ตองดําเนินการควบคูกันไปอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง อีกทั้งบริษัทไดกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อชวยลดปญหาที่
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
กลไกเงื่อนไขทางการตลาดและการคาและเรื่องที่จะมีความสําคัญมากขึ้นตอการดําเนินธุรกิจตอไป คือ ความคาดหวังของผูมี
สวนไดเสียที่ตอ งการเห็นบริษัทแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีตอ ระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมโดยไมไดจํากัด
ขอบเขตเฉพาะสวนที่เปนผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจแตควรใหการสนับสนุนเพื่อสรางความมั่นคงใหกับสังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (CSR after Process) ดังนี้
1. บริษัทมุงมั่นที่จะปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย การบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน
ใหความสําคัญในการปกปองชีวิต ทรัพยสินของพนักงานและองคกร ตลอดจนสงเสริมสุขภาพและชีวอนามัยของพนักงาน
ชุมชน และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
2. บริ ษั ท มุ ง มั่ น ที่ จ ะปกป อ งระบบนิ เ วศน โดยการควบคุ ม ป อ งกั น และลดความเสี่ ย งตลอดจนปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินคาหรือบริการของบริษัท เพื่อใหความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดหรือไมมีผลกระทบเลย
3. บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกีย่ วของ
4. บริษัทมุงเนนการบริหารคุณภาพ ดวยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อสงมอบสินคาหรือบริการทันตามกําหนดเพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด
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5. บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการดวยความซื่อสัตย และปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานทุกทาน เพื่อตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น ตลอดจนมุงมั่นในการใหความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสรางแนวรวมในการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
6. บริษัทสรางงานใหคนทองถิ่นไดมีรายไดและปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด
10.2

การดําเนินงานและจัดทํารายงาน
แนวทางการดําเนินงานดาน CSR ของบริษัท
1. การประกอบกิจการอยางเปนธรรม

บริษัท มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเปน
ธรรมทั้งรายใหญและรายยอยโดยเสมอภาค รวมถึงการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในเพื่อสรางความเทาเทียมกันทุกฝาย
ดานพนักงาน บริษัท ไดมีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงมีการอบรมใหมีการทํางาน
ตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน พนักงานไดรับความ
มั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานและไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและไดรับ
การปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน และมีชองทางใหพนักงานรองเรียนไดอยางมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการรองเรียน
อยางชัดเจน
ดานคูคา บริษัทไดกําหนดนโยบายขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อใหมั่นใจไดวา คูคาทุกรายอยูบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและเปนธรรม และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาหรือขอตกลงโดยเครงครัด
ดานสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in
Process) เพื่อชวยลดปญหาที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทใหความสําคัญกับการใหความรวมมือในการปอ งกันและตอ ตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยวิธีรวมกันสราง
มาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงขึ้น บริษัทจึงไดจัดทํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษรซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมถึงการ
จัดสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และโครงการอบรมดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อ
เปนการประกาศเจตนารมณวา บริษัทมีความมุงมั่นตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบในสังคม
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายบริหารไดตระหนักและใหมีความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
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แนวทางการปฏิบัติดานตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและนโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทําที่เขาขายทุจริตคอรรัปชั่น หรือมีขอสงสัยหรือขอซักถามโดยเฉพาะเรื่องการไมปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑและข อ กฎหมายที่เกี่ ยวขอ ง มีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ผาน
ชองทางตางๆ ที่บริษัทกําหนดไวและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
3. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นเขาขายผิดกฎหมาย
4. กระบวนการหาข อ เท็จ จริ ง บริษัท กํ า หนดชอ งทางในการติ ด ต อ และรั บเรื่ อ งร อ งเรี ย นไวบ นเว็บไซต ข องบริ ษัท
ในรายงานประจําป (56-2) หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” และในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจโดยกําหนดกระบวนการ
หาขอเท็จจริงที่รวดเร็วและเปนระบบประกอบดวย
4.1

ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือขอรองเรียนตองเปนความจริง และ/หรือ มีความเพียง
พอที่จะนําสืบได

4.2

สาระสําคัญ เบาะแสหรือขอรองเรียนที่มีสาระสําคัญ ผูรับเรื่องจะพิจารณาตรวจสอบและนําขอรองเรียนหารือ
ร ว มกั น เพื่ อ ขยายผลหาข อ เท็ จ จริ ง และแจ ง ต อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ รั บ ทราบ และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ

4.3

ผูแ จงเบาะแสหรือ ผู รอ งเรี ย น จะได รั บความคุ มครองสิ ทธิ อ ยา งเท าเทีย มกั นไม วา จะเป นพนั กงานหรื อ
บุคคลภายนอก

4.4

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน จะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน พรอมชื่อ ที่
อยู หรือหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ซึ่งการเปดเผยข อมูลจะทําใหบริษัทสามารถรายงานความ
คืบหนา หรื อ สอบถามข อ มูลที่เปนประโยชนเพิ่ มเติม หรือ ชี้แจงขอ เท็ จจริง ใหท ราบ หรือ บรรเทาความ
เสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. กระบวนการใหความเปนธรรม บริษัทจะพิจารณาใหความเปนธรรมและปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ผูรับ
เรื่องรองเรียน ผูถูกรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริงและการรายงานตองเก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงเบาะแส
หรือผูรองเรียน ผูถูกรองเรียนหรือผูที่รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6. การดําเนินการใดๆ ใหปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
ระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทอาจกําหนดขึ้นตอไป
7. นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนี้ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแสอัน
ควรสงสัยหรือ ขอ รอ งเรียน เมื่อ พบเรื่อ งที่อ าจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบของบริหารและ
พนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดําเนินการ
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กับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูล
ของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได สงมายังชองทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจงผานชองทาง อีเมลของ
1.1 กรรมการผูจัดการ ที่ wutichai@rwi.co.th
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th
2. สงไปรษณีย ปดผนึก มายัง
2.1 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ“เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด และถือวาพนักงานทุกคนไดรับเกียรติ
และเคารพในสิทธิสวนบุคคลอยางเทาเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการไมเลือกปฏิบัติ ทุกคน
ไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สังคม
หรือสัญชาติ การเมือ ง ความคิดเห็น ทรัพยสิน ความยากจน ความพิการ ชาติกําเนิด บุคคลไรถิ่น รสนิย มทางเพศ
ผูปวยหรือเปนโรค เปนตน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
-

ใหความรู เรื่ อ งสิ ทธิ มนุ ษยชนใหกับ พนั ก งานทุ ก คนตั้งแต เข า รว มงาน โดยผา นการปฐมนิ เทศเกี่ ยวกั บ
จรรยาบรรณของบริษัท
หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการ
เลิกจางอยางไมเปนธรรม

พนักงานของบริษัททุกคนเปน ทรัพยากรที่ มีคาและเป นสวนสําคั ญที่สุด ในการขับเคลื่อ นธุรกิจ สูความสําเร็จต อ
เปาหมายทางธุรกิจขององคกร และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร โดยดูแลพนักงานอยาง
เสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สงเสริมใหพนักงาน รูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไวใจกัน ปฏิบัติตอกัน
อยางสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคน
ใหมีความรู ความสามารถ ใหพรอมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ
และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม
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4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทดําเนินการดานแรงงานที่สอดคลองกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎบัตร
สากลที่เกี่ยวของดานแรงงาน และคํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพื่อมุงหวังใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานและ
บริ ษั ท และส งผลตอ ประสิ ทธิ ภ าพการทํ างานของพนั กงานโดยรวม รวมทั้ งเปดโอกาสให พ นัก งานมี ชอ งทางการสื่อ สาร
เสนอแนะ รองเรียน และแจงปญหาตางๆ ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานชองทางการรับเรื่องที่กําหนดไวหรือผาน
ระบบเว็บไซตของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
ในปที่ผานมาขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน
บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันและดําเนินการโดยใชกลไกที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิตและใหความสําคัญกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลอ งวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบ
สัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ และ
การปฐมพยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป
สําหรับสวัสดิการพนักงานที่บริษทั ใหแกพนักงานมีดังนี้
-

จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อยางตอเนื่อง
จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรสของพนักงาน
จัดใหมีเงินสงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขากองทุนในอัตรา
ขั้นต่ํารอยละ 5 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือ นในอัตรารอ ยละ 5 ของ
คาจาง

-

จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน

-
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จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือคาเชาบาน
จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมีนโยบายการใชเครื่องมือ การสื่อสารทางการตลาด เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การแสดงสินคา
ตองเปนไปตามความเปนจริง พรอมมีคูมือการใชสินคาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเปนธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
และตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไว
กับลูกคา พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสอง
ฝาย และสงมอบสินคาและบริการในราคาที่เปนธรรม
-

-

จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคา
ดวยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตน
หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
จัดใหมีหนวยงานเพื่อ ใหบริการลูกคาหรือ ผูบริโภค รอ งเรียน สอบถามขอ มูล และเสนอแนะ เกี่ ยวกับ
คุณภาพของสินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเข าถึงความตอ งการของลูกคาอยางแทจริง
พรอมจะดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึ งความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอ สิ่งแวดลอ ม และการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทดังนี้
- ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี จิ ต สํ า นึ ก ในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง แวดล อ มทั่ ว ทั้ ง องค ก รอย า งต อ เนื่ อ ง
โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเสมอมา จึงมุงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบมีการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
จัดใหมีการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการเขารวมโครงการ “เสริมสรางศักยภาพโรงงาน
อุตสาหกรรมมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน” รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และกระทรวงแรงงานรวมทั้งสงเสริมการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมี
สวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอ ม จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอ มผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารให
ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
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การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทสนับสนุนใหจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนโดยจะตองจัดให
มีกิจกรรมทุกปตามวาระและโอกาส ซึงงในป
่ ในป 2561 บริษัทไดเขารวมทํากิจการดังนี้
 ตรวจสุขภาพประจําป
 กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
 กิจกรรม โลหิตคนละนิดชวยชีวติ
เพื่อนมนุษย
 กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑของ
ชุมชนเกาะกก
 สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชและงานกาชาด
 สนับสนุนกิจกรรม Bike อุนไอรัก
 กิจกรรมปนน้ําใจสูส ังคม
 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้ําหู
 โครงการเสริมขวัญแบงปนรอยยิ้มเด็กและ
ครอบครัวผูดอ ยโอกาสทางสังคม
 กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญ
 กิจกรรมแขงขันกีฬาสี
 กิจกรรมประกวดรองเพลง

10.3

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและไมมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดลอมกับ
หนว ยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริ ษั ทไดป ฏิบัติต ามกฎระเบีย บของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม อุต สาหกรรมจัง หวัด และ
ขอกําหนดของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งบริษัทไดผานการตรวจสอบและไดรับการตอใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ
ของหนวยงานภาครัฐเปนประจําทุกๆ ป อยางสม่ําเสมอ
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กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สืบเนื่องจากปจจุบันภาคเอกชนใหความสําคัญและรวมกันปองกันและตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดยรวมกันสราง
มาตรฐานดานจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ขอความรวมมือและเชิญชวนใหบริษัทจดทะเบียนเขารวมโครงการแนวรวมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริต โดยมี IOD เปนเลขานุการของโครงการ
ในการนี้บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒ นาการกํากับดูแลกิจ การใหสอดคลอ งกับสภาวการณ
ปจจุบัน ดังนั้น บริษัทจึงไดเขารวมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ“แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต”โดยจะรวมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส
สะอาดและจะตองกรอกแบบประเมินตนเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น โดยแนวรวมนี้มุงที่จะสนับสนุนและมีสวนใน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาท
และความรับผิดชอบรวมกัน โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ผลสําเร็จของ
งานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท ดังนี้
1. กลยุทธและเปาหมาย ไดกําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกตองเชื่อถือได
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลองกับกฎหมายและ
ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพยสิน บุคลากร รวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ
บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษัท โดยมี ค ณะกรรมการตรวจสอบทํา หน าที่กํ า กั บการปฏิบั ติ ต ามระเบีย บขอ บัง คั บ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลที่ดี สรางมูลคาเพิ่ม สราง
ความมั่นใจ ใหกับหนวยงานของรัฐ และสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให
สอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management :
ERM) หรือที่เรียกวา “COSO ERM Framework” ใชเปนเครื่องมือของฝายจัดการในการพัฒนากระบวนการตางๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายบริหารงานการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท สรุปสาระสําคัญดังนี้
1. ดานการควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสรางองคก ร และสภาพแวดลอ มที่สงเสริมใหก ารปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ
ควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอ มีก ารแบ งแยกหนาที่ค วามรับผิด ชอบของแตล ะฝ ายอยางแนชั ด เพื่อ ประโยชนใ นการติ ดตาม
ตรวจสอบในการดําเนินงาน บริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานยอยเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทํางานที่ซ้ําซอน เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดกําหนด
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแตละปโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแขงขัน
และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไวอยางชัดเจน
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2. ดานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทไดมีการติดตามปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ เชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ยน
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และตนทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการใหธุรกิจคงสภาพดําเนินการอยูได และไดมี
การสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปสถานการณ
สภาพแวดลอมและการดําเนินการของกิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่จะมีตอผลการดําเนินงาน ตอการขาย ตอตนทุนและการ
ทํากําไรของบริษัทอยางสม่ําเสมอในแตละหนวยงานผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ จะเปนผูรับผิดชอบงานการบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตน เพื่อหามาตรการปองกัน และบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอกิจการและ
พนักงานที่องคกรยอมรับได และไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝายบริหารตามลําดับ ขั้นไวอยาง
ชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแตระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีความโปรงใส ดูแลผลประโยชนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย และไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและผลประโยชนทับซอน ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ
และผูบริหาร บริษัทไดมีมาตรการในการอนุมัติ โดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมดังกลาว โดยธุรกรรมนั้นตอ งกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัททั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแล
กิจการและนักลงทุนสัมพันธของบริษัททําหนาที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดไดอยางเหมาะสม
4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร ที่ทันสมัยและมีระบบการ
สื่อสารภายใน ภายนอกองคกร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยางถูกตองทันเวลา มี
ระบบรั กษาความปลอดภั ยของข อ มู ล และสารสนเทศที่มีป ระสิ ทธิภ าพเพีย งพอ โดยมีร ะบบการจัด เก็บข อ มู ล ที่ส ามารถ
ตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได และไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนองคกรใหมีความคลองตัว
และเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองตอการเติบโตของบริษัทที่เห็นไดอยางชัดเจน
บริษัทมีชองทางการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่วถึงทั้งองคกรโดยขอมูล
ที่สําคัญจะถูกถายทอดจากผูบริหารระดับสูงลงสูพนักงานไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีชองทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรงสู
ผูบริหารระดับสูงไดอีกดวย
5. ดานระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อใหมั่นใจไดวา มาตรการและระบบการควบคุมภายใน
นั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทไดจัดใหพนักงานระดับ
หัว หนางานมีก ารติด ตามผลการปฏิบั ติง านของผู ใ ตบั งคั บบั ญชา และยั ง จัด ให มีก ารตรวจประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานโดย
หนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝายบริหารใสใจตอการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเปาหมาย สามารถ
รายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระและครบถวนเพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบ
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ภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ได
อย า งเหมาะสม มี ค วามเป น อิ ส ระเพี ย งพอ สามารถปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานและงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผูตรวจสอบภายในไดประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ สํา คั ญ และรายงานประเด็ น ที่ ต อ งมีก ารแก ไ ขปรั บปรุ ง แก ผูรั บ การตรวจและหน วยงานที่ เกี่ ย วข อ ง รวมถึ ง
ขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ ดานการควบคุมภายในองคกร
ดานการประเมินความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และดานระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
ผูต รวจสอบภายใน บริษัทแตงตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล เปนพนัก งานของ บริ ษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ ตําแหนงผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน
ตรวจสอบภายในและเลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ใ นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อ ใหบรรลุตาม
วัตถุ ป ระสงคก ารควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร วมพิจ ารณารายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอยางเพียงพอ เพื่อใหมีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการจัดการอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูบริหารทุกสวนงานมีสวนรวมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แกไขใหมีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลอ ง
นโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหนางานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ (โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

113

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

12. รายการระหวางกัน
12.1 การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน มีดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ

บริษัท แคปปทอล
บริษัทแมถือหุน
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค รอยละ 72.18
(มหาชน) (CEN)
และมีกรรมการ
รวมกัน
บริษัท เอื้อวิทยา
จํากัด (มหาชน)
(UWC)

บริษัทยอยภายใต
บมจ. แคปปทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
(CEN) และมี
กรรมการและผูถือหุน
รวมกัน

ประเภทรายการ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน

0.720

- คาใชจายคาง
จาย

0.192

- รายไดจาก
ดอกเบี้ยเงินให
กูยืมระยะสั้น
จํานวน 28.50
ลานบาท

1.397

- รายไดคางรับ

0.119

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดใี นบริษัท

บริษัทฯ ใหบริษัทที่เกี่ยวของใชวงเงิน
สินเชื่อ เนื่องจากเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินงาน โดยเรียกเก็บ
รายไดจากการใหกยู ืมเงินระยะสั้น ใน
อัตราใกลเคียงกับเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน

12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันในปที่ผานมาทั้งหมดเปนไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีนโยบายในการทํารายการ
ดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ทั้งดานนโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเปนไปตามสัญญาที่ได
ตกลงกัน ไวเปนสําคัญ ซึ่งรายการที่เกิ ด ขึ้ นคณะกรรมการตรวจสอบได พิจารณาแลวเห็นวามีความเปน ธรรมและสมเหตุ
สมผลแลว
12.3

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน

รายการระหวางกันที่เปนธุรกรรมปกติ และมีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่
วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปน กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ฝายจัดการตอ งรายงานธุรกรรมภายใตเงื่อนไขดังกลาว
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส
รายการระหวางกันทีม่ ิใชรายการปกติ หากมิไดมีขนาดของรายการซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทกอน
เปนลําดับแรก และถาขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยูในอํานาจหนาที่ที่จะสามารถอนุมัติได การอนุมัติการทํารายการ
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ระหวางกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผูมีสวนไดเสียไมเขารวมประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน แตถาขนาดของรายการ
ระหวางกันมีขนาดที่เกินอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุม
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยผูที่มีสวนไดเสียไมเขารวม
ประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหวางกันอยางเหมาะสม โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการที่กําหนดไวตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอสาธารณชนใหมีความถูกตอง
และครบถวน
12.4

แนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต

การทํารายการระหวางกันยังคงดําเนินตอ ไป จะมีปริมาณมากขึ้ นหรือ นอ ยลงขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ สําหรับ
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และ
กรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ
จะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท
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