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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

7.1.1 หุ้นสามัญ
บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน จํานวน
300,000,000
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว จํานวน
300,000,000
แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ
จํานวน
600,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ
0.50
7.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี –
7.1.3 หุ้นกู้
- ไม่มี –
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7.2

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 15 กันยายน 2557
0

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1

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

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
นายนํ ้า ชลสายพันธ์
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
นายภาณุวฒ
ั น์ บุญญะกิติ
นายเชิญพร เต็งอํานวย
นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
นายชาลี จังวิจิตรกุล
นายบุญฤทธิ์ เรื องวณิช

สัดส่ วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้น
%
449,988,750 75.00
13,750,016 2.29
6,111,170 1.02
5,022,855 0.84
3,800,000 0.63
3,350,000 0.56
3,212,345 0.54
3,079,296 0.51
2,900,000 0.48
2,850,000 0.48

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็ นปั จจุบนั ได้ จาก Website

ของบริ ษัท

www.rwi.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

7.2.1 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานของบริษัทและสาระสําคัญที่มีผลต่ อการดําเนินงาน
- ไม่มี 7.2.2 การถือหุ้นไขว้ ระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทไม่มีโครงสร้ างการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน
7.3

การออกหลักทรั พย์ อ่ นื
- ไม่มี -

7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษี เงินได้ เว้ นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรื อมีเหตุจําเป็ นอื่นใด
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8. โครงสร้ างการจัดการ
ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จดั การ และเลขานุการบริ ษัท ซึ่งมีความเหมาะสม
ตรวจสอบได้ และเป็ นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง้ คณะกรรมการบริ ษัท
จะจัดให้ มีการประชุมเพื่อแต่งตังคณะกรรมการ
้
ชุดย่อย ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีมติแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย จํานวน 3 ชุด และมอบหมาย
อํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน ข้ อบังคับของบริ ษัท กําหนดให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ประกอบด้ วย

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการอิสระ
รวม

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
4
4
2
2
3
3
9
9

สัดส่วน
ร้ อยละ
44.44
22.22
33.34
100.00

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.34 ของกรรมการ
ทังคณะซึ
้
่งเป็ นสัดส่วนที่มาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรื อร้ อยละ 33.34 ตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
8.1

คณะกรรมการบริษัท
ปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจํานวน 9 คน
ประกอบด้ วย
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชยั
2. นายวรวิทย์

ลีนะบรรจง
ศิริวฒ
ั น์วิมล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
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ปี ที่ได้ รับการ
แต่ งตัง้
22 กันยายน 2551
24 เมษายน 2552

จํานวนปี
ดํารงตําแหน่ ง
6 ปี
5 ปี
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รายชื่อกรรมการบริษัท
3. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

4. นายพินิต

นาคสุขมุ

5. รศ. ดร.เชนินทร์
6. นายมณฑล
7. นายพิพิธ
8. รศ. ดร.พิสณฑ์
9. นายเจษฎา

เชน
เชตุวลั ลภกุล
เชาว์วศิ ษิ ฐ
อุดมวรรัตน์
ศรศึก

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ปี ที่ได้ รับการ
จํานวนปี
แต่ งตัง้
ดํารงตําแหน่ ง
26 กุมภาพันธ์ 2556
2 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2556

2 ปี

24 เมษายน 2552
1 เมษายน 2553
20 เมษายน 2555
13 สิงหาคม 2556
24 มิถนุ ายน 2556

5 ปี
4 ปี
3 ปี
2 ปี
2 ปี

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ปี 2556
รายชื่อกรรมการบริษัท
กรรมการ/
คู่
และผู้บริหาร
ผู้บริหาร สมรส
1. นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
450
ไม่มี
2. นายวรวิทย์
ศิริวฒ
ั น์วิมล
ไม่มี
ไม่มี
3. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
ไม่มี
ไม่มี
4. นายพินิต
นาคสุขมุ
ไม่มี
ไม่มี
5. รศ. ดร.เชนินทร์ เชน
ไม่มี
ไม่มี
6. นายมณฑล
เชตุวลั ลภกุล
450
ไม่มี
7. นายพิพิธ
เชาว์วศิ ษิ ฐ
450
ไม่มี
8. รศ. ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
ไม่มี
ไม่มี
9. นายเจษฎา
ศรศึก
ไม่มี
ไม่มี
10. นายเกรี ยงศักดิ์ ตรี ยาพงษ์
ไม่มี
ไม่มี
11. นายสุพร
สุวรรณสมบูรณ์
ไม่มี
ไม่มี
12. นายอุดม
ตั้งเดชธีรชัย
ไม่มี
ไม่มี
13. นาสาวนงนุช
คําไชยเทพ
ไม่มี
ไม่มี
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เพิ่ม (ลด)
ระหว่ างปี

ปี 2557
รวม

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

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

คิด
ปี 2557
เป็ น กรรมการ/
คู่
%
ผู้บริหาร สมรส
0.00
450 ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.00
ไม่มี
ไม่มี
0.00
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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หมายเหตุ : - ไม่นบั คูส่ มรส และบุตร เนื่องจากคูส่ มรสและบุตรไม่ได้ ถือหุ้น
- ลําดับที่ 10-13 เป็ นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามและทํ า การแทนบริ ษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมื อชื่ อ
ร่วมกับ นายเชนินทร์ เชน หรื อ นายพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ หรื อ นายมณฑล เชตุวลั ลภ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
องค์ ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 16 กําหนดให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัท
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
นัน้ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายกําหนด
การแต่ งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษัท
 วิธีการแต่ งตัง้
- ผ่ านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 17 กําหนดให้ กรรมการให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่ มีอยู่ทัง้ หมดตาม ข้ อ 1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ง ได้ รับคะแนนเสี ย งสูง สุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังใน
้
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ น
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
- ผ่ านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 21 กําหนดว่า ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่าง
ลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่ กฎหมายกํ าหนดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เป็ นเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
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ได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ ที่ยงั เหลืออยู่
 วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ หากกรรมการ
มิได้ ตกลงกันเองเป็ นวิธีอื่น ให้ ใช้ วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ตําแหน่ง นานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้
- การออกนอกวาระ
ตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 19 กําหนดให้ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
ข้ อ 18 ดังนี ้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
5. ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
ตามข้ อบัง คับบริ ษั ท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 22 กํ าหนดให้ ที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นอาจลงมติให้
กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
คณะกรรมการบริษัท
อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ ที่สําคัญ แผนงานและ
อนุมตั งิ บประมาณประจําปี
2. พิจารณา กําหนด แก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อบังคับคณะกรรมการบริษัท
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3. พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ ถอดถอน และมอบอํ า นาจหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการ
ผู้จดั การ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิ
4. พิจารณาแต่งตัง้ และเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร ประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กํากับดูแล และจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
รวมทังการใช้
้
ทรัพย์สนิ ของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
7. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะให้ มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ตรวจสอบ
และ/หรื อ สอบทาน และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
9. กํ าหนดกรอบอํ านาจในการอนุมัติการสัง่ จ่าย การสัง่ ซือ้ การเช่า และการเช่าซื ้อทรัพย์ สินให้
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมตั กิ ารปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ
12. พิ จ ารณาและอนุมัติ ธุ ร กรรมในกิ จ กรรมจัด หาเงิ น บริ ห ารเงิ น และการบริ ห ารงาน อาทิ
การจั ด หาแหล่ ง เงิ น กู้ ระยะยาว และ/หรื อ เงิ น ทุ น ระยะสั น้ ในส่ ว นที่ เ กิ น อํ า นาจของ
คณะกรรมการบริ หาร
13. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซื ้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การ
14. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซื ้อวัตถุดิบในการผลิตในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หารและ
กรรมการผู้จดั การ
15. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารจั ด จ้ างในลั ก ษณะของการจ้ างทํ า ของ ในส่ ว นที่ เ กิ น อํ า นาจ
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทํ าลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์ สินถาวรเสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้ งานได้ ในส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
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17. พิ จ ารณาและอนุมัติก ารปรั บสภาพราคา และ/หรื อ จํ า นวน และ/หรื อ การทํ า ลายซึ่ง สิน ค้ า
คงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรื อ ล้ าสมัย ในส่วนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการ
บริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
18. พิจารณาและอนุมตั ิขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรื อ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/
หรื อ หลักทรัพย์อื่นใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ลงทุนในหน่วยลงทุน
หรื อหลักทรัพย์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือ ที่จดั ทําโดยคณะกรรมการบริ หาร
19. พิจารณาและอนุมตั กิ ่อตังบริ
้ ษัทย่อย และ/หรื อ ลงทุนในบริษัทย่อย
20. พิจารณาและอนุมตั กิ ่อตังบริ
้ ษัทร่วม และ/หรื อ ลงทุนในบริ ษัทร่วม
21. กําหนดวัน เวลา สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังกํ
้ าหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย เงิน
สํารองทัว่ ไป และ/หรื อเงินปั นผล ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
22. พิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาคณะกรรมการ และ/หรื อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็น
เฉพาะเรื่ อง
23. พิจารณาและอนุมตั ิการให้ วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้ าในส่วนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการ
บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
24. พิ จ ารณาเรื่ องอื่ น ๆ ที่ เ กิ น อํ า นาจของคณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จัดการ หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการและ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทแม่และ/หรื อบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย/และหรื อบริ ษัทร่ วม โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสียหรื อ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
สรุ ปจํานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้ กําหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้ เป็ นการล่วงหน้ า 1 ปี และอาจนัดหมาย
เพิ่มเติมเป็ นการประชุมพิเศษตามความจําเป็ น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้ าร่ วมประชุม
สรุปได้ ดงั นี ้
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การประชุมของคณะกรรมการ
แต่ ละชุด
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
วิสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ปี 2557
รวมจํานวนครัง้ ทัง้ สิน้
1
1
5
6
11
1

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

4. นายพินิต
5. รศ. ดร.เชนินทร์
6. นายมณฑล
7. นายพิพิธ
8. รศ. ดร. พิสณฑ์
9. นายเจษฎา

ลีนะบรรจง
ศิริวฒ
ั น์วมิ ล
โสพรรณพนิช
กุล
นาคสุขมุ
เชน
เชตุวลั ลภกุล
เชาว์วิศษิ ฐ
อุดมวรรัตน์
ศรศึก

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

1. นายวุฒิชยั
2. นายวรวิทย์
3. นายวิเชียร

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
บริหาร
กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแท

การเข้ าประชุม / การประชุมทังหมด
้
(ครัง้ )

1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1

5/5
5/5
*4/5

6/6
*5/6

11/11
-

1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
*0/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
*0/1

5/5
5/5
5/5
5/5
*4/5
*3/5

6/6
-

11/11
11/11
*8/11
-

1/1
-

* ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจําเป็ น

8.2

ผู้บริหาร
ผู้บริ หาร หมายถึง พนักงานของบริ ษัทผู้ดํารงตําแหน่งทางบริ หาร และ/หรื อ ที่มีอํานาจหน้ าที่ใน
ทางการบริ หารของบริ ษัท และเป็ นผู้บริ หารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรื อผู้ดํา รงตํา แหน่ง บริ ห ารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา
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(ผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดของบริ ษัท) ผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย
และให้ หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไป
หรื อเทียบเท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีผ้ บู ริหาร จํานวน 6 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ
ตําแหน่ ง
นายเชนินทร์ เชน
กรรมการผู้จดั การ
นายพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ
กรรมการผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด
นายเกรี ยงศักดิ์ ตรี ยาพงษ์
ผู้จดั การอาวุโสโรงงาน
นายสุพร สุวรรณสมบูรณ์
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
นายอุดม ตังเดชธี
้
รชัย
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายขาย
นางสาวนงนุช คําไชยเทพ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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8.3

เลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีเลขานุการบริ ษัททําหน้ าที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท อันได้ แก่
การประชุม คณะกรรมการและผู้ถื อหุ้น ตลอดจนการให้ คํ า แนะนํ า แก่ ก รรมการบริ ษั ท ในการปฏิ บัติและ
ดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อีกทังดู
้ แลให้ กรรมการบริ ษัทและบริ ษัทมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และสนับสนุนให้ การกํากับดูแลกิจการเป็ นไปตาม
มาตรฐานกํากับดูแลกิจการที่ดี พร้ อมปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2556 มีมติแต่งตัง้ นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ เป็ นเลขานุการบริ ษัท ซึง่ ได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 53/2013
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้ องมีความรู้ ขัน้ พืน้ ฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํ ากับดูแลที่
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องการกํากับ
ดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริ ษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
(โดยคุณสมบัตขิ องผู้ดาํ รงตําแหน่ งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในปี 2557
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2557 เป็ นวงเงินรวม 1,800,000.-บาท ซึ่งในปี 2556 มิได้ กําหนดมิได้ กําหนดวงเงินไว้ แต่จ่ายเป็ นรายครัง้
ทุกคราวที่เข้ าร่ วมประชุม โดยกํ าหนดจ่ายเป็ นรายครัง้ ตามอัตราเดิม โดยกลัน่ กรองรายละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเที ยบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิ จ
รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี ้
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(1) ประธานกรรมการบริ ษัท
• ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทังนี
้ ้ กรณีที่มีการเข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้ าร่วมประชุม)
• ค่าเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 12,500.-บาท ทังนี
้ ้สําหรับกรรมการบริ ษัทท่านใดที่
ได้ รับเงินเดือนประจําแล้ ว จะได้ รับค่าเบี ้ยประชุมในการเข้ าร่วมประชุมครัง้
ละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้ าร่วมประชุม)
• เบี ้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 20,000.-บาท
• ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครัง้ ละ 12,500.-บาท
(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้ าร่วมประชุม)
• เบี ้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ละ 20,000.-บาท
• ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ละ 12,500.-บาท
ทังนี
้ ้ในปี 2557 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็ นจริ ง เป็ นจํานวน
เงินทังสิ
้ ้น 977,500.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

300,000.-

-

-

62,500.-

120,000.-
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20,000.-

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายวรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่ าตอบแทน (บาท)

300,000.-

202,500.-
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3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพินิต นาคสุขมุ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. รศ. ดร. เชนินทร์ เชน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
6. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริ หาร
7. นายพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริ หาร
8. รศ. ดร. พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
9. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริษัท
รวมทัง้ สิน้

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่ าตอบแทน (บาท)

50,000.-

62,500.-

12,500.-

125,000.-

62,500.-

75,000.-

12,500.-

150,000.-

25,000.-

-

-

25,000.-

62,500.-

-

-

62,500.-

25,000.-

-

-

25,000.-

50,000.-

-

-

50,000.-

37,500.-

-

-

37,500.-

675,000.-

257,500.-
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ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หาร
ในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทกุ ราย มีดงั นี ้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเช่าบ้ าน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี ้ยง
ชีพและค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2557
ปี 2556
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน (ล้ านบาท) คน
(ล้ านบาท)
6
7.93
11
11.51

8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ คา่ ตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อพนักงานซึง่
ได้ รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้ ห้ นุ หุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผ้ บู ริหารของบริษัท
8.5 บุคคลากร
8.5.1 จํานวนพนักงานทัง้ หมด
รายการ
จํานวนพนักงาน
- สํานักงาน
- สายการผลิต

รวม

ปี 2557

ปี
2556

ปี 2555

55
78
133

58
78
136

64
76
140

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี 8.5.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี 43
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8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในปี 2557 บริ ษั ท ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ น เบี ย้ ขยัน และเงิ น พิ เ ศษ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นจํานวนเงินรวม 60.76 ล้ านบาท
เงินเดือนและค่ าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้ พนักงานเนื่องจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ กับบริ ษัท ซึ่งจะ
พิจารณาจากตําแหน่งงาน หน้ าที่และความรับผิดชอบที่มีตอ่ องค์กร
โบนัส

เงินพิเศษที่ จ่ายให้ พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปี นัน้ โดยไม่มีการกํ าหนดเป็ นอัตรา

ตายตัว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพเพื่อเป็ นสวัสดิการที่จัดให้ พนักงาน และเป็ นการส่งเสริ มการ
ออมเงิน รวมทังเป็
้ นแรงจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทเป็ นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็ นสมาชิก
กองทุนสํารอง เลี ้ยงชีพ จะได้ รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ าง โดยสมาชิกต้ อง
สะสมเงินเข้ ากองทุนในอัตราเดียวกันด้ วย เมื่อสมาชิกสิ ้นสภาพลงสมาชิกจะได้ รับเงินสมทบรวมทังส่
้ วนเฉลี่ย
ผลประโยชน์สทุ ธิของกองทุน
8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มด้ านการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้ นให้ พนักงาน
ได้ รับการฝึ กอบรมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางานของบริ ษัท ทังในด้
้ านทักษะการบริ หาร การทํางานเป็ นทีม
และทักษะด้ านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมีการจัดฝึ กอบรมภายนอกสถานที่ รวมทังมี
้ การฝึ กอบรมความรู้ และ
ทักษะในการทํางานสภาพจริ ง โดยมีหวั หน้ างานคอยดูแลและให้ คําแนะนํา (On the job training) ทังนี
้ ้ในแต่
ละปี บริ ษัทจะมีการตังงบประมาณสํ
้
าหรับการดําเนินการในด้ านดังกล่าวไว้ ทุกปี โดยจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเป็ นสําคัญ ตลอดจนการบริ หารจัดการตามความเหมาะสมของหน้ าที่และความรับผิดชอบ ทังนี
้ ้
รวมไปถึงการสร้ างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอ่ การทํางาน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้ ความสําคัญต่อการสร้ างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจด้ วย
ความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็ น
ธรรมต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย เพื่อสร้ างความเจริ ญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยยึดหลักการบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบน
พืน้ ฐานของเศรษฐกิ จพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิค้ ุมกันที่ดี โดยอาศัย
ความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ ในการวางแผนและการดําเนิน งาน ขณะเดีย วกันได้
เสริ ม สร้ างให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานทุก คน มี คุณ ธรรม ซื่ อสัต ย์ สุจริ ต ขยัน อดทน มี ก ารแบ่ง ปั น และใช้
สติปัญญาในการดําเนินงาน พร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
สังคม เพื่อประโยชน์สขุ อย่างสมดุล และยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ
และได้ มีการทบทวนความเหมาะสมเป็ นประจําทุกปี ซึง่ บริ ษัทเห็นว่าหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมพัฒนาการกํ ากับดูแล
กิจการให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั กําหนดให้ มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
การเข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต
ด้ วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้ านการทุจริ ต และเพื่อสร้ างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส
สะอาด บริษัทได้ มีสว่ นร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์กบั ภาคีเครื อข่ายของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริ ตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายให้ มีแนวปฏิบตั ิการต่อต้ าน
คอร์ รั ป ชั่น โดยจะดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง คู่มื อ นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณพนักงานของบริ ษัท ในเรื่ อง “การต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั่น และการให้ หรื อรับสินบน เพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ” และ “การให้ หรื อรับของขวัญหรื อผลประโยชน์อ่ืนใด” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้
เกิดการต่อต้ านการทุจริ ตในวงกว้ าง
และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่ งใสของบริ ษัท ในปี 2558 คณะกรรมการ
บริ ษัทให้ บริ ษัทเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้ าแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริต ซึง่ ได้ ผา่ นการอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
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ดังนัน้ บริ ษัทจึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้ พนักงานของบริ ษัทย่อย
จะไม่เรี ยกร้ อง หรื อรั บของขวัญ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่น ใด จากลูกค้ า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรื อผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงดําเนินการจัดให้ มีช่องทางในการรายงานหากมีการการ
กระทําที่เข้ าข่าย หรื อสุม่ เสี่ยงในลักษณะดังกล่าว และกําหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรี ยน
หรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้ องสามารถ
ที่จะแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัยหรื อข้ อร้ องเรี ยน เมื่อพบเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อ
ประพฤติมิชอบของบริ หารและพนักงานในบริ ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็ นปั ญหาและก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบริ ษัท โดยบริษัทจะรับฟั งและดําเนินการกับทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็ นธรรม
โดยมี มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่ เป็ นระบบและยุติธรรม ข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนจะถูกเก็ บรั กษาไว้ เป็ น
ความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี ้
• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) (02) 682-6328 ต่อ 450
E-mail : pipit@rwi.co.th
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 170
E-mail : komwuthi@cenplc.com
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้

1.

คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้ มีมติ
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร จํานวน 4 คน ให้ ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการบริหาร
นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
รศ. ดร.เชนินทร์ เชน
นายมณฑล
เชตุวลั ลภกุล
นายพิพิธ
เชาว์วิศษิ ฐ
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ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนินกิ จการและบริ หารกิ จการของบริ ษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อกําหนด คําสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ทุกประการ
2. พิจารณากํ าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
บริ ษัท ร่ วม กํ าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรั พยากรบุคคล การลงทุนด้ า น
เทคโนโลยี สารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัม พัน ธ์ และควบคุม กํ า กับ ดูแลให้ ก าร
ดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาและอนุ มัติ ทัง้ นี ้ ให้ รวมถึ ง การพิ จ ารณาและอนุ มัติ ก าร
เปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ในระหว่ า งที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทและให้ นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการ
ไว้ แล้ ว
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายทางการเงินด้ านสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นการซื ้อทรัพย์สินถาวร
เครื่ องใช้ สํานักงาน การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา การตัดจําหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/
เช่าซื ้อทรัพย์สินเกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
ให้ อํานาจไว้
6. ให้ คําแนะนําการขยายธุรกิจในหลักการและการร่ วมทุนกับบุคคลอื่น โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครัง้ ถัดไป
7. มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกิจ
ปกติของบริษัท ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ อํานาจไว้
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8. พิจารณาและอนุมตั ิการลงทุนในบริ ษัทอื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ อํานาจ
ไว้
9. พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดจ้ างในลักษณะของการจ้ างทําของที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการค้ าปกติ ใน
วงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ อํานาจไว้
10. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาด การบริ หารงาน
บุคคล และด้ านการปฏิบตั กิ ารอื่นๆ
11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษัท การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อ เงินปั นผล
ประจําปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
12. ให้ มี อํ า นาจในการมอบอํ า นาจให้ ก รรมการบริ ห ารคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุค คลอื่ น ใด
ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจ
มอบอํานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคล
ที่ได้ รับมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจนันๆ
้ ได้ ตามที่
เห็นสมควร
13. ให้ มีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริ ษัท เช่น การเปิ ดและปิ ดบัญชีธนาคาร/สถาบัน
การเงิน โดยให้ มีอํานาจกําหนดชื่อผู้มีอํานาจลงนามในการลงนามสัง่ จ่ายบัญชีธนาคาร รวมไป
ถึงกําหนดเงื่อนไขในการสัง่ จ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆ ที่บริษัทได้ มีบญ
ั ชีอยู่
14. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรื อบริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
15. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรื อการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ/หรื อหน่วยลงทุน
ในหลักทรั พย์ ที่อยู่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ/หรื อ
หน่วยลงทุนในตราสารหนี ้ ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้
ให้ อํานาจไว้ โดยอาจมอบหมายให้ กรรมการบริ หาร คนใดคนหนึ่งทํารายการซื ้อหรื อขายแทน
บริษัท
16. พิ จ ารณาเพิ่ ม หรื อลดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและบริ ษั ท ย่ อ ยเพื่ อ นํ า เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
17. พิจารณาและอนุมตั ิการให้ วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้ าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัท ให้ อํานาจไว้
18. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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ทังนี
้ ้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อ
รายการใด ที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับคณะกรรมการบริ หารมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทแม่และ/หรื อบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัท
ร่ วม ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ การอนุมตั ิรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายเกี่ยวข้ องกําหนด ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการ
ที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทัว่ ไป
2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2555 เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ มี มติแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี ้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นายวรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วมิ ล
2. นายวิเชียร
3. นายพินิต
นายคมวุฒิ

โสพรรณพนิช
กุล
นาคสุขมุ
พรนราดล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านกฎหมาย

เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัด ทํ า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี ของบริ ษั ท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล
อย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) การอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ มอบหมายด้ วยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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3.

คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
ในปี 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้ มีมติ
แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 คน ให้ ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี ้
รายชื่อกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน
1. นายวรวิทย์ ศิริวฒ
ั น์วมิ ล
2. นายวิเชียร
3. นายพินิต
นายฐาน
พันธ์

โสพรรณพนิช
กุล
นาคสุขมุ
ทรัพย์สาคร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
2. พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้ มีความเหมาะสมเพื่อให้ เกิดผลงานตามที่คาดหวัง
ให้ มีความเป็ นธรรมและเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้ งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
4. ทบทวนรู ปแบบการจ่า ยค่าตอบแทนแก่ก รรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจํ า นวนเงิน และ
สัดส่วน การจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้ การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกําหนดหรื อข้ อแนะนําที่
เกี่ยวข้ อง
6. พิจารณากําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและค่าตอบแทน เพื่อนําเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิ
7. กํ าหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ และนําเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
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กรรมการผู้จัดการ
ในปี 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้ มีมติ
แต่งตัง้ รศ. ดร.เชนินทร์ เชน เป็ นกรรมการผู้จดั การ
อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารทัว่ ไปของบริษัท
2. มีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุ ท ธ์ แผนงาน และงบประมาณประจํ า ปี ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการบริ หาร และดูแลรับผิดชอบให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย และแผนงานที่ได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงินให้ ผ้ ูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
6. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย
การถอดถอน การกําหนดเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน
สวัสดิการ และการเลิกจ้ าง พนักงานในตําแหน่งผู้บริ หารในระดับต่างๆของบริ ษัท ซึง่ มิได้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื ้อ ซ่อมแซมและบํารุ งรั กษา เช่า และเช่าซือ้ ทรัพย์ สิน เครื่ องใช้
สํานักงาน ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการค้ าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ อํานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดจ้ างในลักษณะของการจ้ างทําของที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการค้ าปกติ
ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ อํานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติก ารปรั บสภาพ ทํ า ลาย ตัดบัญชี ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน เสื่อมสภาพไม่สามารถ
ใช้ งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ อํานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมตั ิงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรื อไปแสดงสินค้ า
ของบริ ษัทภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมตั ิงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรื อไปแสดงสินค้ า
ของบริษัทที่ตา่ งประเทศ
12. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตามความจําเป็ นและสมควรในการบริ หารกิจการของบริ ษัทหรื อตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท
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13. รับผิดชอบในการกําหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริ หารกิจการของบริ ษัทที่เกี่ยวกับเรื่ อง
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทและบริษัทในเครื อ
14. สนับสนุนและให้ คําปรึ กษาแก่บริ ษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของ
บริษัท
15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของรัฐศีลธรรม
อันดีของประชาชนและข้ อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรื อการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทํา
ธุรกิจปกติของบริ ษัท ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้
อํานาจไว้
17. พิ จ ารณาลงทุ น หรื อ ขายเงิ น ลงทุน ในหุ้น สามัญ และหรื อ หน่ ว ยลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ท่ี อ ยู่ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้
อํานาจไว้
18. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี ้ย
19. พิจารณาและอนุมตั ิการให้ วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้ าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัท ให้ อํานาจไว้
ทัง้ นี ้ อํ า นาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึ ง การอนุมัติรายการใดที่ อาจมี ความขัด แย้ ง หรื อ
รายการใด ที่กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับกรรมการผู้จดั การมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทแม่และ/หรื อบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม
ตามกฎเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ การอนุมตั ิรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายเกี่ยวข้ อง
กําหนด ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ริ ายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทัว่ ไป
ผู้มีอาํ นาจควบคุม
- ไม่มี -
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การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1
มีนาคม 2552 เป็ นต้ นไป ได้ มีการแก้ ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนันคุ
้ ณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัทต้ องเป็ นไปตามประกาศดังกล่าว ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระ
ของบริ ษัท ซึง่ มีความเข้ มงวดกว่ าข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกําหนดให้ ถือหุ้น
ไม่เกินร้ อยละ 0.50 (สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดการถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1) โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มี
ความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย หรื อ ผู้ มี อํ า นาจควบคุม ของผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
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ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ หรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อ คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้
ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 25 ล้ าน
บาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี ้การคํานวณภาระหนีส้ ินดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการ
คํ า นวณมูล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั
รวมภาระหนี ้สินที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อมีผ้ อู ํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้น ส่วนที่ มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ า ง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม ข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
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บริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
้
างเป็ นทางการ แต่ใน
- การสรรหากรรมการ ปั จจุบนั บริ ษัทยังมิได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาอย่
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้มีคุณธรรม
และมี ประวัติก ารทํ า งานที่ ไม่ด่า งพร้ อย และสามารถแสดงความคิดเห็ น อย่า งเป็ นอิสระ รวมถึง ผลการ
ปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบร่ วมกันก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่าง
ลง โดยมิใช่เป็ นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการในตําแหน่ง
ที่วา่ งลงได้ ตามข้ อบังคับของบริษัท
ทังนี
้ ้กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทไม่เคยเป็ นพนักงาน หรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทใช้ บริการอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการอิสระนัน้ ให้ เป็ นไปตามองค์ประกอบกรรมการ
บริ ษั ท และคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระที่ บ ริ ษั ท กํ า หนด และตาหลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และให้ นําเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ หากมีกรรมการอิสระพ้ นจากตําแหน่ง บริ ษัทจะสรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
มาทดแทน และจะรักษาจํานวนกรรมการอิสระให้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
- การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ซึง่ ปั จจุบนั
บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการสรรหาอย่ า งเป็ นทางการแต่ ใ นกระบวนการคั ด เลื อ กดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาจากกรรมการผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่หลากหลายวิชาชีพทังด้
้ านอุตสาหกรรม การบริ หารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และ
การตรวจสอบ พร้ อมทักษะที่จําเป็ นในการบริ หารงานของบริ ษัท ด้ วยคุณสมบัติและนําประสบการณ์มาใช้ ให้
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท รวมถึงการมีวิสยั ทัศน์เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไม่ดา่ งพร้ อย แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ อย่าง
ชัดเจน รวมถึงการปฏิบตั ติ ามหลักการทัว่ ไปของคูม่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียนดังนี ้
1. ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyally)
56

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

4. กรรมการต้ อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้ าที่
ในปี 2557 บริษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างกรรมการ ทําให้ สดั ส่วนกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ มีความเหมะสมและได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่อย่าง
เคร่งครัดโดยมีกรรมการอิสระร้ อยละ 54.55
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม

9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
• บริ ษัท มีมาตรการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในโดยกํ า หนดไว้ ในจริ ย ธรรมที่ ต้องปฏิบัติต่อบริ ษั ทและ
ผู้ถือหุ้นและกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ ตําแหน่งหน้ าที่
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรื อผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษัท โดยไม่นํา
ข้ อมูลและทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรื อผู้อื่น และห้ ามกระทําการอันเป็ นการ
สนับสนุนบุคคลอื่นให้ ทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังได้ กําหนดโทษสําหรับกรณีที่มี
การฝ่ าฝื นในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวไว้ ในระเบียบของบริ ษัท โดยมีโทษ
ตังแต่
้ การตักเตือนด้ วยวาจาถึงขันเลิ
้ กจ้ าง
• นอกจากนีใ้ นระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษัทก็มีการกําหนดในเรื่ องดังกล่าว โดย
กําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ซึง่ กรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และพนักงานก็ได้ ปฏิบตั ติ ามที่กําหนด
• ในปี 2557 กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด ไม่
ปรากฏว่ามีการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
การกําหนดเรื่องการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของบริษัท
• บริษัทได้ กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานที่รับทราบข้ อมูล
ภายในทําการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
นอกจากนี ้ยังกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริหาร (รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้ าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ต้ องแจ้ งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ภายใน 3 วัน ทํ า การ นับ จากวัน ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลง และส่ง สํ า เนาให้
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เลขานุการบริ ษัท ซึง่ เป็ นหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิและดําเนินการตามที่กําหนด ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมถึงกรรมการและ
ผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ ารับตําแหน่งใหม่ ต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
• เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี และจัดส่งให้ กรรมการ
บริษัททุกท่านเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้ นการซื ้อขายหลักทรัพย์
• ในปี 2557 กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่ปรากฏว่ามีการ
ซื ้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื ้อขายหุ้น
• บริ ษัทมีนโยบายจะดําเนินการให้ มีแนวปฏิบตั ิ ให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง กรณีจะทําการซื ้อ
ขายหุ้นของบริษัท ให้ แจ้ งต่อคณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ก่อนทําการซื ้อขาย
9.6
1.

2.

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจํานวนเงินรวม 1,386,000.-บาท
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท
ค่ าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
- ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้ องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้ บริ การไม่แล้ วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงิน 0
บาท
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชี ดัง กล่า ว ในรอบปี บัญชี ที่ ผ่า นมามี จํ า นวนเงิ น รวม 0 บาท และจะต้ องจ่า ยใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้ บริ การไม่แล้ วเสร็ จในรอบปี บัญชีท่ีผ่านมา มีจํานวนเงินรวม
0 บาท

9.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอื่นๆ
เพื่อให้ สอดคล้ อง “หลักการกํ า กับดูแลกิ จการที่ ดีสํา หรั บบริ ษั ทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมพัฒนาการกํากับ
ดูแลกิจการให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั และกําหนดให้ มีแนวปฏิบตั โิ ดยได้ จดั แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
58

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึง่ สิทธิพื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
โดยเท่าเทียมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น
สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิท ธิ ในการออกเสี ย งลงคะแนนเพื่ อแต่ง ตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิ ท ธิ ใ นการออกเสีย ง
ลงคะแนนแต่งตังและกํ
้
าหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็ นต้ น
นอกจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน บริ ษัทยังให้ ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลา และโปร่ งใสแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่สําคัญบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ในปี 2557 บริ ษัทได้ ดําเนินการในเรื่ องต่างๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกและส่งเสริ มสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.1 สิทธิในการรับทราบข้ อมูล คณะกรรมการจัดให้ มีการเปิ ดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
ให้ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปิ ดเผยการทํารายการ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเผยแพร่ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทังจั
้ ดทํารายการสรุ ปไว้ ในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี ในปี
2557 ซึง่ ได้ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ แล้ ว
1.2 สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี ภายใน 4
เดือน นับจากวันที่สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท ในการประชุมทุกปี บริ ษัทจะคํานึงถึงสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ สทิ ธิและไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ดังนี ้

59

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการแจ้ งมติกําหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ทราบล่วงหน้ ามากกว่า 14 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถจัด เวลาในการเข้ าร่ ว มประชุ ม และได้ เ ผยแพร่ ห นัง สื อ บอกกล่ า วนัด ประชุ ม พร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุมทังหมดที
้
่มีข้อมูลเหมือนกับข้ อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในเว็บไซด์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทําความเข้ าใจข้ อมูลก่อนเข้ าประชุม อีกทัง้ บริ ษัทมีการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้ ทําการประกาศคําบอกกล่าวนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ขา่ วหุ้นติดต่อกัน 3 วัน
สํ า หรั บ เอกสารที่ จั ด ส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ประกอบด้ วย หนั ง สื อ บอกกล่ า วนั ด ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดเพียงพอ โดยในแต่ละวาระมีความเป็ นมารวมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ได้ แก่ รายงานประจําปี ในรู ปแบบเอกสาร
ประวัติของบุคคลที่ ถูก เสนอชื่ อให้ เ ลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท นิ ย ามกรรมการอิส ระ ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ
กรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารหลักฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องนํามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุม แผนที่สถานที่
การจัดประชุม แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่ม หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่
ซับ ซ้ อ น และแบบ ข. ซึ่ง เป็ นแบบที่ ผ้ ูถื อ หุ้น กํ า หนดทิ ศ ทางการลงคะแนนได้ หรื อ สามารถดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หรื อแบบใดแบบหนึง่ ก็ได้ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษัท
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะ
เป็ นการล่วงหน้ าได้ ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้ า
ร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ า
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ และรับลงทะเบียนในจํานวนที่เหมาะสม สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึง่ เข้ าประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้
ในวันประชุมบริ ษัทได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้ า 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ ม
ประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ โดยบริ ษัทได้ แจกบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นทุก
รายเพื่อใช้ ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี ้ได้ อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยจัดให้ มีอากรแสตมป์
เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะ และอาหารว่าง
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ก่อนเริ่ มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับ
คะแนนอย่างชัดเจน ซึง่ การลงคะแนนและนับคะแนนเป็ นไปอย่างเปิ ดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริ ษัท
จะนับ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียงและถือเสียงข้ างมากเป็ นมติ ยกเว้ นกรณีการลงมติที่กําหนดให้ ถือคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อการ
ลงมติที่กําหนดให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระที่ได้ แจ้ งผู้
ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม อีกทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถามได้ ทุกวาระ โดยได้ จดั สรรเวลาให้ อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง ในการ
สรุ ปผลการลงมติ แต่ละวาระ ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมภายหลังจากการเริ่ มประชุมแล้ ว มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และ
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
นับเป็ นองค์ประชุมตังแต่
้ วาระที่ใช้ สิทธิในการออกเสียงเป็ นต้ นไป ทังนี
2557 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ ามาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้ เริ่มประชุมแล้ ว
หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริ ษัท บันทึกข้ อมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มี
รายชื่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุม / ไม่เข้ าร่ วมประชุม รวมทังสาเหตุ
้
การลา คําถามหรื อคําตอบหรื อ
ข้ อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระไปตามข้ อเท็จจริ งในที่ประชุม มีการสรุ ปผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยแยกเป็ นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดย
ประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้
เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย สําหรับ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทได้ ประมวลภาพ
บรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดข้ อมูลการประชุม
สําหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สาํ คัญ ได้ แก่
(1) การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท : บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเลือกตังกรรมการเป็
้
นราย
คน โดยมีข้อมูลเบื ้องต้ นของบุคคลที่เสนอให้ เลือกตังเป็
้ นกรรมการ พร้ อมทังระบุ
้ การดํารงตําแหน่งในกิจการ
อื่น โดยระบุไว้ ชดั เจนหากเป็ นบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัท และจํานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทยังมิได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
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(2) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริ ษัทได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินค่าตอบแทนที่
เสนอ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองโดย
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้บริษัทได้ เสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี
และเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลในรายงานประจําปี และใน แบบ 56 – 1
(3) การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษัทได้ ให้ รายละเอียด
เกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ ความสัมพันธ์ กับบริ ษัท จํานวนปี ที่ทําหน้ าที่
เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ ามี) และข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปี ปั จจุบนั
กับปี ที่ผ่านมา โดยได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังเปิ
้ ดเผยค่าบริ การอื่นที่มีการรับ
บริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ทังของบริ
้
ษัทและบริษัทย่อย (ถ้ ามี)
(4) การจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล : บริ ษัทได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร
การจ่ายเงินปั นผล นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทให้ ความสําคัญและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดย
ไม่เอื ้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นมัน่ ใจได้ ว่าสิทธิของตนจะได้ รับการคุ้มครองและ
ปฏิบตั ิด้วยดีเสมอ และสามารถใช้ สิทธิออกเสียงในฐานะที่มีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้ าของกิจการได้ อย่างเต็มที่
ดังนี ้
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสว่ นร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ
ของบริ ษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง หรื อมอบ
ฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทคนใดคนหนึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาสิทธิ แทนตนเองได้ ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน โดยแจ้ งชื่อ ที่อยู่ อายุ และการมีส่วนได้ เสียในวาระการ
ประชุมของกรรมการอิสระทัง้ 3 คน ไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทังได้
้ ระบุ
เอกสารหลักฐาน และคําแนะนําขันตอนในการมอบฉั
้
นทะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถจัดเตรี ยมได้ อย่างถูกต้ องและไม่เกิดปั ญหาในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้รับ
มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ ข้อมูลดังกล่าว บริ ษัทได้ เลือกใช้ หนังสือมอบ
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ฉันทะแบบ ก. ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายและไม่ซบั ซ้ อน และแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบกําหนดรายการ
ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว โดยได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือบอก
กล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ
ที่ได้ จดั ทํา และปฏิบตั ติ ามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง่ มี 3
แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) โดย
สามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 มีผ้ ู
ถือหุ้น จํานวน 10 ราย ถือหุ้น 4,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.001 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
ได้ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะเป็ นผู้ออกเสียงแทน
การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็ นไปตามจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้น
มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง
บริ ษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไว้ ในหนังสือบอก
กล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเป็ นการล่วงหน้ าในที่ประชุม
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย มีบตั รลงคะแนนเสียงทุกวาระ
แจกให้ ผ้ ูถื อหุ้น เพื่ อให้ ก ระบวนการนับคะแนนดํา เนิน การอย่า งมี ประสิท ธิ ภาพและ
รวดเร็ ว บริ ษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้ วย และ/หรื องดออกเสียงเท่านัน้ แล้ วจะ
นํามาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
ที่เห็นด้ วย ดังนันหากวาระใดวาระหนึ
้
่งมีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้ วชูบตั รคะแนนที่ได้ รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ ้น
เจ้ าหน้ าที่จะบันทึกคะแนน พร้ อมทังเก็
้ บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ เป็ นหลักฐาน เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบ
บริ ษัทจัดให้ มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่
มอบ / ได้ รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ ตดิ อากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ
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2.2

การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีมาตรการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ นําข้ อมูล
ภายใน ไปใช้ ในทางมิชอบ เพื่อให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นัย และมี จิ ต สํ า นึก ที่ ดี ต่อ ส่ว นรวมและต่อ ตนเอง ไม่ใ ช้ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ แ สวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรื อผู้อื่น โดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษัท โดยไม่นําข้ อมูล
และทรัพย์สนิ ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรื อผู้อื่น และห้ ามกระทําการอันเป็ นการสนับสนุน
บุคคลอื่นใดให้ ทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัท ทัง้ นี ้ บริ ษัทยังได้ กําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝ่ าฝื นในการนํา
ข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ ในระเบียบของบริ ษัท โดยมีโทษตังแต่
้ การตักเตือนด้ วย
วาจาถึงขันเลิ
้ กจ้ าง
ในปี ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
2.3

การกําหนดเรื่องการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษัทมีการกําหนดเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายในจะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1
เดือนก่อนเผยแพร่
งบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนันยั
้ งกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
(รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื ้อ ขาย โอน
หรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จะต้ อ งแจ้ ง ต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ทราบทุกครัง้ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งสําเนาให้ เลขานุการบริษัท
ในปี ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื ้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื ้อขาย
2.4

การดูแลเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทดําเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ด้ วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และการกําหนดราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าที่เป็ นธรรมเสมือนการทํารายการ
กับ บุค คลภายนอก ด้ ว ยการจัด วางระบบการปฏิ บัติใ นเรื่ อ งดัง กล่า วด้ ว ยความโปร่ ง ใสและปฏิ บัติต าม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยกําหนดเป็ นนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล
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การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทดําเนินการตามขันตอนการทํ
้
า
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทที่มีส่วนได้
เสียต้ องออกจากห้ องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนัน้ เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทที่ไม่มีส่วนได้ เสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทจะแจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริ ษัทท่านใดที่มีสว่ นได้ เสียที่ต้องออกจากห้ องประชุมบ้ าง เมื่อเสร็ จ
สิ ้นการประชุมแล้ วได้ เปิ ดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลค่าของรายการ
และกรรมการบริ ษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามเวลาที่กําหนดและได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
รวมทังมี
้ การบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจํากัดการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินกับบริ ษัทที่ไม่ใช่บริ ษัทย่อย และได้ เปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของปี 2557 ไว้ ในรายงานประจําปี
และ แบบ 56-1
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบและ
เป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย มุ่งมัน่ ให้ การพัฒนากิจการของบริ ษัทได้ ความเจริ ญก้ าวหน้ า มัน่ คงอย่าง
ยัง่ ยืน โดยสามารถสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของ
บริ ษัทเสมือน วิญ�ูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมัน่ ใจว่าผู้มีส่วนได้ เสียกลุม่ ต่างๆ จะได้ รับการดูแล
อย่างเป็ นธรรมทุกฝ่ าย
ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อยตามที่กําหนดไว้ โดยกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริ ษัทปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ
ดําเนินธุรกิจให้ เจริญก้ าวหน้ า รวมถึงให้ ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
นอกจากนีบ้ ริ ษัท มีกลไกทําให้ ผ้ ูถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ อง มีการควบคุมการทํ า
รายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้ เ พื่อประโยชน์ ส่ว นตน รวมทัง้ เพื่ อการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษั ท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่ อน
เผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริ ษัทได้ รับเชิญเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระสําคัญต่างๆ โดยได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่สําคัญหลากหลายรู ปแบบ อาทิ หนังสือ
เอกสารและข้ อมูลอิเลคโทรนิค
พนั กงาน :
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้ วยตระหนักดีว่าพนักงานเป็ น
ทรัพยากรที่มีคา่ และเป็ นหัวใจสําคัญที่จะนําพาองค์กรมุ่งไปสูค่ วามสําเร็ จ บริ ษัทจึงสนับสนุน ส่งเสริ ม ฝึ กฝน
อบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึง เพื่อเป็ นรากฐานในการสนับสนุนต่อกลยุทธ์
สํ า คัญ ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อมกับ สร้ างความมั่น คงในอาชี พ และให้ โ อกาสในการ
เจริ ญก้ าวหน้ า ตามศัก ยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนส่งเสริ มให้ พนักงานมี ส่วนร่ ว มในการกํ า หนดทิ ศ
ทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท ปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และสิทธิ
พื น้ ฐานของมนุษ ยชน ให้ ผ ลตอบแทนด้ ว ยความเป็ นธรรม เหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน พร้ อมกันนี ้ยังจัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
เพื่อที่จะส่งเสริ มให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น เช่น
- กองทุนสํารองเลี ้ยงชี พเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้ องส่งเงินเข้ ากองทุนใน
อัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ าง และจะได้ รับเงินสมทบกองทุนจากบริ ษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี
- แบบฟอร์ มพนักงาน
- จัดส่งพนักงานไปร่ วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึง่ จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็ นการพัฒนา
และเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานให้ แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- เงินช่วยเหลือกรณีบดิ า มารดา คูส่ มรส พนักงาน เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภยั และภัยธรรมชาติอ่ืน เช่น อุทกภัย วาตภัย
ลูกค้ า : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรมให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องแก่ลกู ค้ า คําร้ องเรี ยน
ของลูกค้ าได้ รับการเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็ นธรรม เพื่อสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าอย่าง
รวดเร็ ว พัฒนาสินค้ าและบริ การให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ าและบริ การ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า
คู่ค้า : บริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการค้ าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สจุ ริ ตและเป็ น
ธรรมรักษาคํามัน่ ที่ให้ ไว้ กบั คู่ค้า โดยคู่ค้าจะได้ รับการชําระเงิน/รับสินค้ าตามข้ อตกลงตรงตามกําหนดเวลา
และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทังการเสริ
้
มสร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้ าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ แก่สนิ ค้ าและบริการ และไม่เรี ยก
รับ หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่อยูน่ อกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า
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เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเป็ นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขข้ อกําหนดของสัญญา ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทจ่ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี ้การค้ าตรงตาม Credit term ที่ได้ ตก
ลงไว้ ลว่ งหน้ า โดยไม่มีการผิดนัดชําระแต่อย่างใด บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการ
แข่งขันทางการค้ าโดยสุจริ ตและเป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ าโดย
สุจริตและเป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัดไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับทางการค้ า
ของคู่แข่งด้ วยวิธี ฉ้ อฉล ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง
ทางการค้ า
สังคมและสิ่งแวดล้ อม : บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม ให้ ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ พลังงานกิจกรรมที่มีสว่ นสนับสนุนให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น พร้ อม
ทังมี
้ การปลูกฝั งจิตสํานึกให้ รักษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมให้ คงอยู่อย่างยัง่ ยืน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
อันเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
ช่ องทางการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย : ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียมีประเด็นที่เป็ น
ห่วงเกี่ยวข้ องกับความถูกต้ องขอรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการกระทําผิด
กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านคุณพิพิธ เชาว์ วิศิษฐ
เลขานุการบริ ษัท โทร. (02) 682-6328 ต่อ 450 โทรสาร (02) 682-6361 E-mail : pipit@rwi.co.th หรื อ
คุณฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. (02) 682-6328 ต่อ 410 โทรสาร (02) 6826361 E-mail : tanapan@rwi.co.th และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้แจ้ ง
เบาะแส และข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวจะถูกรั กษาไว้ เป็ นความลับของบริ ษัท ซึ่งในปี 2557 บริ ษัทไม่ได้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพข้ อมูล และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน โปร่ งใสและเป็ นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่าย โดยกํากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ ายเกิดความมัน่ ใจ ดังนี ้
 การกํากับดูแลกิจการ : บริ ษัทได้ มีการกํากับดูแลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่ า เที ย มกัน บทบาทของผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย การเปิ ดเผยข้ อ มูล และความโปร่ ง ใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
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 ข้ อมูลสําคัญทัง้ ข้ อมูลทางการเงินและไม่ ใช่ ข้อมูลทางเงิน : บริ ษัทได้ ดําเนินการเปิ ดเผย
ข้ อ มูล สํ า คัญ ของบริ ษั ท รวมถึ ง ข้ อ มูล ทางการเงิ น และข้ อ มูล ที่ มิ ใ ช่ ข้ อ มูล ทางการเงิ น ตาม
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลา โปร่ งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ ตอนที่ กําหนดไว้ โดยเผยแพร่ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.rwi.co.th) ทังนี
้ ้ สําหรับด้ านงบการเงินประจําปี และงบการเงินประจําไตรมาส
ได้ จดั ทําและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทังได้
้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรื อ นักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กําหนด
ส่วนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญเพิ่มเติมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีกําหนดไว้ ทกุ หมวดใน
รายงานประจํ า ปี และ แบบ 56-1 และเผยแพร่ ไว้ ใน Website ของบริ ษั ท โดยได้ มี ก ารดูแล
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ทังยั
้ งสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลต่างๆ ของบริษัทได้
 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท : บริ ษัทเปิ ดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริ ษัท
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจําปี ปั จจุบนั ก่อนวันประชุม
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน :
บริ ษัทเปิ ดเผยทัง้ รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยให้ ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษัท
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 ส่วน ได้ แก่
(1) การมีสภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่ดี
(2) การมีขบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
(3) การมีกิจกรรมควบคุมภายในที่ดี
(4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูลที่ดี
(5) การมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี
 รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อรายงานทางการเงิน
:
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการจัด ทํ า รายงานทางการเงิ น ที่ ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ซึ่ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูล ดัง กล่ า วได้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทก่อนเผยแพร่ ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดย
ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ
56-1 ควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้ แสดงถึงการปฏิบตั ิตามหลักการ
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บัญชี ที่ รับรองโดยทั่วไป และใช้ น โยบายบัญชี ที่เหมาะสม ถื อปฏิบัติสมํ่า เสมอ ซึ่งนัก ลงทุน
สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
โครงสร้ างการจัดการ :
บริ ษัทเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ ของการประชุม จํานวนครัง้ ที่กรรมการบริ ษัทแต่ละคนเข้ า
ร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทังประวั
้
ติการอบรมของกรรมการ
บริษัท โดยรายละเอียด
ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร :
คณะกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที่พิจารณา
กํ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเป็ นไปตามมติที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ของบริ ษัท
รวมทังรู
้ ปแบบ ลักษณะและจํานวนค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที่ในรายงานประจําปี และใน
แบบ 56-1
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ / หรื อ การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์
:
คณะกรรมการบริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้ วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ แจ้ งและเปิ ดเผยมติที่ประชุม
เกี่ ย วกับ รายการดัง กล่ า วซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดครบถ้ วนเพี ย งพอทัน ที เ พื่ อ ความโปร่ ง ใส ตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียออกจากห้ องประชุม
และงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ
การพบปะและสื่อสารข้ อมูลระหว่ างคณะกรรมการบริ หารกับผู้บริ หารระดับสูง และ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่ วยงาน : บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมร่ วมกันระหว่างคณะ
กรรมการบริ ห ารกับผู้บ ริ ห ารระดับสูง และผู้บัง คับบัญ ชี สูง สุด ของทุก หน่ว ย เป็ นประจํ า ทุก
สัปดาห์ และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจ
โดยมีการสื่อสารให้ พนักงานทัว่ ทังองค์
้ กรเข้ าใจและปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน พร้ อมทังเป็
้ น
แนวทางในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายธุรกิจ
งานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ : บริ ษัทได้ กําหนดบุคคลที่ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําคัญและข่าวสารต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถติดต่อได้ ที่
คุณพิพิธ เชาว์วิศษิ ฐ เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ (02) 682-6328 ต่อ 450
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โทรสาร (02) 682-6361
E-mail : pipit@rwi.co.th
คุณฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (02) 682-6328 ต่อ 410
โทรสาร (02) 682-6361
E-mail : tanapan@rwi.co.th
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
• จํานวนกรรมการ
ข้ อบังคับของบริษัทกําหนดให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ
บริษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 9 คน
ประกอบด้ วย
 กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.44
 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.22
 กรรมการอิสระ
3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.34
โครงสร้ างกรรมการของบริ ษัทมีจํานวนกรรมการอิสระเป็ นหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
บริษัททังคณะ
้
ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
• วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการได้ รับการแต่ง ตัง้ จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท (คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด) และเมื่อครบวาระแล้ วอาจได้ รับการ
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปได้ อีก
บริ ษัทมิได้ กําหนดอายุของกรรมการบริ ษัทสําหรั บการเลือกตัง้ วาระกรรมการ และไม่ได้
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริ ษัท
แต่ละท่านไม่ได้ ขึ ้น อยู่กบั อายุหรื อจํานวนบริ ษัทที่ดํารงตําแหน่ง เนื่องจากกรรมการบริ ษัททุกท่านมีความ
ตังใจและมี
้
ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัท ตามที่ได้ รับความไว้ วางใจจาก
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
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• การกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบให้ กํ า หนดนิ ย ามความเป็ นอิ สระของกรรมการซึ่ง มี ค วาม
เข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (รายละเอียดเปิ ดเผยไว้ ในโครงสร้ างการถือ
หุ้นและการจัดการ หัวข้ ออํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท)
• จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน่ ง
บริษัทได้ เปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริ ษัทอื่นไว้
ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัทจํานวน 9 ท่าน และกรรมการบริ ษัททุกท่านเป็ นผู้
มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทังได้
้ อทุ ิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มที่
โดยได้ เข้ าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอทุกครัง้ และทําคุณประโยชน์แก่บริ ษัทมาโดยตลอด
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทได้ จัดให้ มีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่ประสานงานระหว่างกรรมการ
บริ ษัทและฝ่ ายจัดการ ทําหน้ าที่ดแู ลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง สนับสนุน
ให้ ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พร้ อมปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
เอ็ ม เอ ไอ (mai) และสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2556 มีมติแต่งตัง้ นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ เป็ น
เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริ ษัทกําหนด ดังนี ้
1. ให้ คําแนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของ
บริ ษั ท และติดตามให้ มี ก ารปฏิบัติตามอย่า งถูก ต้ องและสมํ่ า เสมอ รวมถึ ง รายงานการเปลี่ย นแปลงที่ มี
นัยสําคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่ า งกรรมการบริ ษั ท และฝ่ ายจัด การ ดูแ ล และประสานงานด้ า น
กฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการให้ มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริ ษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
ของบริษัท และข้ อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบและ
ข้ อกําหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
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(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
รายงาน ประจําปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทังนี
้ ้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้ กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
แนวทางความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
10.1 นโยบายภาพรวม :
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมของบริษัท
1. บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะป้ องกันความสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย การบาดเจ็บเนื่องจากการ
ทํางาน ให้ความสําคัญในการปกป้ องชี วิต ทรั พ ย์สินของพนักงานและองค์ก ร ตลอดจนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและ ชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
2. บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะปกป้ องระบบนิ เวศน์ โดยการควบคุม ป้ องกัน และลดความเสี่ ยงตลอดจนปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในทุก ๆ กิจกรรมหรื อกระบวนการหรื อขั้นตอนการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั
เพื่อให้ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย กระทบต่อชุ มชนหรื อสิ่ งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
หรื อไม่มีผลกระทบเลย
3. บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานภายใต้กฎหมายหรื อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
4. บริ ษทั มุ่งเน้นการบริ หารคุณภาพ ด้วยเครื่ องมือบริ หารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสิ นค้าหรื อ
บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การทันตามกําหนดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุ ด
5. บริ ษ ทั มุ่งมัน่ ที่ จะดํา เนิ น กิ จ การด้ว ยความซื่ อสัต ย์ และปลูกจิ ต สํานึ ก ให้กับพนัก งานทุ ก ท่ าน เพื่อ
ต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ตลอดจนมุ่ งมั่น ในการให้ความร่ ว มมื อ กับภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคสังคม เพื่อสร้างแนวร่ วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม
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10.2 แนวปฏิบัตใิ นการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม :
• ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมุ่งเน้ นการดําเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใส รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญต่อ
ผู้ถือหุ้น ให้ รับทราบ อาทิข้อมูลด้ านการเงิน ข้ อมูลด้ านการลงทุน และข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน และทันเวลา
• ลูกค้ า บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อทุกกระบวนการในการผลิต เพื่อสามารถผลิตสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์
ให้ ออกมาตรงตามความต้ องการของลูกค้ า โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นใส่ใจ ตังแต่
้ กระบวนการในการจัดหาวัตถุดิบ
การบวนการในการผลิตจนกระทัง่ กระบวนการในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริ การหลังการขาย
ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมต่อลูกค้ ารวมทังการรั
้
กษาความลับของลูกค้ า โดยไม่นําไปเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์
ให้ เกิดแก่บริษัทในทางมิชอบ
• พนักงาน การปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม โดยการให้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม อาทิ สวัสดิการเบี ้ยขยัน อาหารกลางวัน รถรับส่ง สวัสดิการค่าเช่าบ้ าน สวัสดิการการปฏิบตั ิงานใน
โรงงาน เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งมีการกําหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ตลอดจนการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานให้ เกิดประสิทธิภาพในการทํางานใน
อนาคต
• คู่ค้าและคู่สัญญา บริ ษัทยึดหลักการปฏิบตั งิ านร่วมกับคูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาตามข้ อกําหนด กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคูส่ ญ
ั ญาที่ได้ ตกลงร่ วมกันไว้
อย่างเป็ นธรรม
• คู่แข่ งขันทางการค้ า ส่งเสริ มนโยบายในการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม โดยมีการ
ปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบในการแข่งขันที่ดี
• ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทให้ ความสําคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมี
การ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ กบั ชุมชนที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจอยูต่ ามโอกาสและระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด อาทิ การบําบัดนํ ้าเสียก่อนปล่อยสูภ่ ายนอก การบริ จาค
สิ่งของแก่ชมุ ชนรอบข้ าง การปลูกป่ า การทําความสะอาดชุมชนเพื่อเป็ นสาธารณประโยชน์ตอ่ ชุมชน เป็ นต้ น
โดยบริษัทมีนโยบายในการกําหนดแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
10.3

การดําเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม :
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและไม่มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อมกับหน่ วยงานภาครั ฐ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมจังหวัด และข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ได้ผา่ นการตรวจสอบและ
ได้รับการต่อใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐเป็ นประจําทุกๆ ปี อย่างสมํ่าเสมอ
10.4

กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม :
สืบเนื่องจากปั จจุบนั ภาคเอกชนให้ ความสําคัญและร่ วมกันป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต โดยร่วมกัน
สร้ างมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมธุรกิจที่สงู ขึ ้น เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) ร่ วมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ขอความร่ วมมือและเชิญชวนให้ บริ ษัทจดทะเบียนเข้ าร่ วม
โครงการแนวร่ วมการปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยมี IOD เป็ นเลขานุการของ
โครงการ
ในการนี ้บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสว่ นร่วมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให้ สอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ ปัจจุบนั ดังนัน้ จึงเห็นควรเข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวโดยจะต้ องประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และจะต้ องกรอกแบบประเมินตนเกี่ ยวกับมาตรการ
ต่อต้ า นการคอร์ รัปชั่น โดยแนวร่ ว มนี ม้ ุ่ง ที่ จ ะสนับสนุน และมี ส่ว นในยุท ธศาสตร์ ว่า ด้ ว ยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ต
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคน
ของบริ ษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยมีการกําหนดภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ อํานาจการ
ดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุม
ทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อก่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสําเร็ จของงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริษัท ดังนี ้
1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน สอดคล้ องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของ
บริษัท
2. ผลการปฏิ บัติ ง านบรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้ โดยมี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. รายงานข้ อมูลที่มีสาระสําคัญ ทัง้ ด้ านการเงิน การบริ หาร และการดําเนินงาน มีความถูกต้ อง
เชื่อถือได้
4. การดําเนินงานและการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้ อกําหนดที่สอดคล้ อง
กับกฎหมายและข้ อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สนิ บุคลากร รวมทังข้
้ อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินและพิจารณาความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน้ าที่กํากับการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทมีการบริ หารจัดการและกํากับดูแลที่ดี สร้ างมูลค่าเพิ่ม สร้ างความมัน่ ใจ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐ
และสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
ของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทัง้
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องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรื อที่เรี ยกว่า “COSO ERM Framework” ใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ของฝ่ ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ครอบคลุมแนวทาง
การกําหนดนโยบายบริ หารงานการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบริ ษัท สรุปสาระสําคัญดังนี ้
1. ด้ านการควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษัทมีโครงสร้ างองค์กร และสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ มให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายอย่างแน่ชัด เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการดําเนินงาน บริ ษัทได้ จดั ทําคู่มือการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหลัก
และมีการปรับปรุ งระบบงานย่อยเพื่อให้ มีประสิทธิ ภาพที่รัดกุม และลดการทํางานที่ซํ ้าซ้ อน เพื่อให้ ทุกฝ่ าย
ปฏิบตั ิงานภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี ้ยังได้ กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนในแต่ละปี
โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตังมาตรฐานการ
้
วัดผลงานไว้ อย่างชัดเจน
2. ด้ านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessement)
บริ ษัทได้ มีการติดตามปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทางด้ านภาษี อากร
อัตราแลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ ้นของราคาวัตถุดิบ และต้ นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรี ยมการให้ ธุรกิจ
คงสภาพดําเนินการอยู่ได้ และได้ มีการสื่อสารให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุม
พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสรุ ปสถานการณ์สภาพแวดล้ อมและการดําเนินการของกิจการรวมทัง้
ปั จจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดําเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้ นทุนและการทํากําไรของบริ ษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนันๆ
้ จะเป็ นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
กิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทเป็ นสําคัญ
3. ด้ านการควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริ ษั ท กํ า หนดขอบเขต อํ า นาจหน้ า ที่ และอํ า นาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ ห าร
ตามลําดับ ขันไว้
้ อย่างชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริ หารงานและอนุมตั ิรายการของแต่ระดับตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย และไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
ทังนี
้ ้ในการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ และผู้บริ หาร บริ ษัทได้ มีมาตรการ
ในการอนุมตั ิ โดยต้ องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และผู้อนุมตั ิต้องไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมดังกล่าว
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โดยธุรกรรมนันต้
้ องก่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดสําหรับบริ ษัท ทังนี
้ ้มีเลขานุการบริ ษัทและฝ่ ายกํากับดูแล
กิ จ การและนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ข องบริ ษั ท ทํ า หน้ า ที่ ใ นการติ ด ตามและดูแ ลการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้ อกําหนดได้ อย่างเหมาะสม
4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริ หารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้ อย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร ที่ทนั สมัย
และมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็ ว มีประสิทธิ ภาพ เพื่อนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิ ภาพ
เพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้ องย้ อนหลังได้ และได้ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและ
ตอบสนองต่อการเติบโตของบริ ษัทที่เห็นได้ อย่างชัดเจน
บริ ษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ทว่ั ถึงทัง้
องค์ กรโดยข้ อมูลที่สําคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริ หารระดับสูงลงสู่พนักงานได้ อย่างรวดเร็ ว อีกทัง้ มีช่อง
ทางการสื่อสารจากพนักงานขึ ้นตรงสูผ่ ้ บู ริ หารระดับสูงได้ อีกด้ วย
5. ด้ านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า มาตรการและระบบ
การควบคุมภายในนัน้ มีประสิทธิ ผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม
ทันเวลา และบริ ษัทได้ จดั ให้ พนักงานระดับหัวหน้ างานมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และยังจัดให้ มีการตรวจประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารใส่ใจต่อ
การบริ หารจัดการที่รวดเร็ วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างชัดเจนและสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามภารกิ จ ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเป็ นอิสระ
และครบถ้ วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือช่วยสนับสนุนทําหน้ าที่ให้ บรรลุภารกิจ ผู้
ตรวจสอบภายในเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม มีความเป็ นอิสระเพียงพอ
สามารถปฏิ บัติ ง านตามแผนงานและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติม จากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่
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สําคัญและรายงานประเด็นที่ ต้องมีการแก้ ไขปรั บปรุ งแก่ ผ้ ูรับการตรวจและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึง
ข้ อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจําเป็ นสําหรับการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้ ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วสรุปได้ ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ
ด้ านการควบคุมภายในองค์กร ด้ านการประเมินความเสี่ยง ด้ านการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ด้ านระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และด้ านระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีระบบควบคุม
ภายในเรื่ องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เพียงพอแล้ ว สําหรั บการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้ วเช่นกัน
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท คือ นายคมวุฒิ พรนราดล เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ โดยได้ รับมอบหมายให้
เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) มีหน้ าที่ในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ บ รรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ ก ารควบคุม ภายใน โดยคณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ร่ วมพิ จารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอย่า งเพีย งพอ
เพื่อให้ มีระบบงานหรื อกระบวนการทํางาน มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ผู้บริ หารทุก
ส่วนงานมีส่วนร่ วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุ ง/แก้ ไขให้ มีวิธีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องนโยบายบริ ษัท
และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทังนี
้ ้ หัวหน้ างานตรวจสอบภายในจะขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่ างกัน มีดงั นี ้
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
- ค่าเช่าสํานักงาน
- รายได้ ค้างรับ

บริ ษัท ไปป์ ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
(PLE)

บริ ษัท แคปปิ ทอล
เอ็นจิเนียริ่ ง
เน็ตเวิร์ค
(มหาชน)
(CEN)

บริษัทย่อยภายใต้
บมจ. แคปปิ ทอล
เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค
(CEN) และมีกรรมการ
ร่วมกัน

- ค่ารับบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้ างจ่าย
บริษัทแม่ถือหุ้น
ร้ อยละ 75.00
และมีกรรมการร่วมกัน - วงเงินคํ ้าประกัน
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกัน
- ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
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มูลค่า
ความจําเป็ นและความ
รายการ
สมเหตุสมผล
(ล้ านบาท)
0.14
บ ริ ษั ท ใ ห้ บ ริ ษั ท ที่
0.01
เกี่ยวข้ องเช่าช่วงพื ้นที่ต่อ
จากบริ ษั ท เพื่ อ ใช้ เป็ น
พื น้ ที่สํานักงาน สาเหตุที่
บริ ษัทย่อยต้ องเช่าช่วงต่อ
จากบริ ษั ท เพราะในการ
เ ช่ า พื ้น ที่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า มี
ข้ อกําหนดในการเช่าให้ ผ้ ู
เช่าต้ องทําสัญญาในการ
เช่าทังชั
้ น้ ซึ่งมีขนาดพื ้นที่
มากเกินความต้ องการ
0.16
เพื่ อ ให้ เ กิ ดประสิทธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํ า งาน อี ก ทั ง้ เพื่ อ ให้ มี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในบริษัท
39.00
เป็ นการคํา้ ประกันวงเงิ น
0.78
สินเชื่ อกับเจ้ าหนี ส้ ถาบัน
การเงินที่ให้ การสนับสนุน
0.07
จากบริษัทแม่
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12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่า งกัน ในปี ที่ ผ่า นมาทัง้ หมดเป็ นไปเพื่ อการดํา เนิ น ธุรกิ จตามปกติของบริ ษั ท โดยมี
นโยบายในการทํารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท ทัง้ ด้ านนโยบายการกํ าหนดราคาโดย
พิ จ ารณาจากราคาตลาดหรื อ เป็ นไปตามสั ญ ญาที่ ไ ด้ ตกลงกั น ไว้ เป็ นสํ า คั ญ ซึ่ ง รายการที่ เ กิ ด ขึ น้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ ว
12.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนของการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่ เป็ นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขทางการค้ าทั่วไปใน
ลักษณะเดีย วกันที่ วิญ�ูชนจะพึงกระทํ ากับคู่สัญญาทั่ว ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอํา นาจต่อรอง
ทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ น กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ทัง้ นีฝ้ ่ ายจัดการต้ องรายงานธุรกรรมภายใต้ เงื่ อนไขดังกล่าวทัง้ หมดที่ เกิ ดขึ ้นให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส
รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้ มีขนาดของรายการซึง่ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว จะต้ องได้ รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทก่อนเป็ นลําดับแรก และถ้ าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ ้นนัน้ อยู่ในอํานาจ
หน้ าที่ที่จะสามารถอนุมตั ไิ ด้ การอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันจะจบลงที่ขนตอนนี
ั้
้ โดยผู้มีสว่ นได้ เสียไม่
เข้ าร่ วมประชุมและมิได้ ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอํานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริ ห ารที่ จ ะอนุ มั ติ ไ ด้ คณะกรรมการบริ ห ารจะสรุ ป มติ ข องที่ ป ระชุ ม เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยผู้ท่ีมีส่วนได้ เสีย
ไม่เข้ าร่วมประชุมและมิได้ ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรื อรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรั บ
รายการที่กําหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลการทํา
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ สาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
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12.4 แนวโน้ มในการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํ า รายการระหว่ า งกัน ยัง คงดํ า เนิ น ต่อ ไป จะมี ป ริ ม าณมากขึน้ หรื อ น้ อ ยลงขึน้ อยู่กับ ภาวะ
เศรษฐกิจ สําหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ระเบียบต่างๆ ที่ได้ กําหนดขึ ้น และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษัท
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