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7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 

7.1.1 หุ้นสามัญ 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัท ดงันี ้

ทนุจดทะเบยีน จํานวน      300,000,000   บาท 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว  จํานวน 300,000,000 บาท  

แบง่เป็น 

หุ้นสามญั จํานวน 600,000,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ  0.50  บาท 

 

7.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ  

- ไมมี่ – 

 

7.1.3 หุ้นกู้  

- ไมมี่ – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  วันที่  15 กันยายน 2557   

 

หมายเหตุ  ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมลู ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นปัจจุบนัได้จาก Website ของบริษัท 

www.rwi.co.th  ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

7.2.1 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือ 

 การบริหารงานของบริษัทและสาระสาํคัญที่มีผลต่อการดาํเนินงาน 

- ไมมี่ - 
 

7.2.2 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษัทไมมี่โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั 
 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

- ไมมี่ - 
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไร

สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีบริษัทยอ่ยมีแผนการลงทนุเพิ่มเตมิหรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 

 

0รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 

สัดส่วนการถือหุ้น 

1จาํนวนหุ้น      % 

1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 449,988,750 75.00 

2. นายชนะชยั   ลีนะบรรจง 13,750,016 2.29 

3. นายจิรวฒุ ิควุานนัท์ 6,111,170 1.02 

4. นายนํา้ ชลสายพนัธ์ 5,022,855 0.84 

5. พล.ต.ท.ชยัวฒัน์ โชตมิา 3,800,000 0.63 

6. นายภาณวุฒัน์  บญุญะกิต ิ 3,350,000 0.56 

7. นายเชิญพร เตง็อํานวย 3,212,345 0.54 

8. นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง 3,079,296 0.51 

9. นายชาลี   จงัวิจิตรกลุ 2,900,000 0.48 

10 นายบญุฤทธ์ิ    เรืองวณิช 2,850,000 0.48 
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 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   และ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  รวมถึงกรรมการผู้จดัการ และเลขานุการบริษัท  ซึ่งมีความเหมาะสม

ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดลุระหว่างกนั หลงัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ คณะกรรมการบริษัท

จะจดัให้มีการประชุมเพ่ือแต่งตัง้คณะกรรมการ    ชุดย่อย ในปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

2/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จํานวน 3 ชดุ และมอบหมาย

อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบไว้อย่างชดัเจน ข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อย

กว่า 5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ประกอบด้วย 
 

 จํานวน (คน) สดัสว่น 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 - 4 44.44 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 2 - 2 22.22 

กรรมการอิสระ 3 - 3 33.34 

รวม 9 - 9 100.00 
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของกรรมการ

ทัง้คณะซึ่งเป็นสดัส่วนท่ีมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.34 ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ 

 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทท่ีปรากฏช่ือในหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจํานวน 9 คน 

ประกอบด้วย 

 

รายช่ือกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง ปีที่ได้รับการ

แต่งตัง้ 

จาํนวนปี 

ดาํรงตาํแหน่ง 

1.    นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการ 22 กนัยายน 2551 6 ปี 

2.    นายวรวิทย์ ศริิวฒัน์วิมล กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

24 เมษายน 2552 5 ปี 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
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รายช่ือกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง ปีที่ได้รับการ

แต่งตัง้ 

จาํนวนปี 

ดาํรงตาํแหน่ง 

3.    นายวิเชียร โสพรรณพนิชกลุ กรรมการบริษัท 26 กมุภาพนัธ์ 2556 2 ปี  

  กรรมการอิสระ    

4.    นายพินิต นาคสขุมุ กรรมการบริษัท 26 กมุภาพนัธ์ 2556 2 ปี  

  กรรมการอิสระ   

5.    รศ. ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการ 24 เมษายน 2552 5 ปี 

6.  นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 1 เมษายน 2553 4 ปี 

7.  นายพิพิธ เชาว์วศิษิฐ กรรมการ 20 เมษายน 2555 3 ปี 

8. รศ. ดร.พิสณฑ์         อดุมวรรัตน์ กรรมการ 13 สงิหาคม 2556 2 ปี 

9.  นายเจษฎา ศรศกึ กรรมการ 24 มิถนุายน 2556 2 ปี 

 

• รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 

รายช่ือกรรมการบริษัท 

และผู้บริหาร 

ปี 2556 เพิ่ม (ลด) 

ระหว่างปี 

ปี 2557 

รวม 

คิด

เป็น 

% 

ปี 2557 

กรรมการ/

ผู้บริหาร 

คู่

สมรส 

กรรมการ/ 

ผู้บริหาร 

คู่

สมรส 

1.  นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง   450 ไม่มี ไม่มี 450 0.00 450 ไม่มี 

2.  นายวรวิทย์ ศริิวฒัน์วิมล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

3.  นายวิเชียร โสพรรณพนิชกลุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

4.  นายพินิต นาคสขุมุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

5.  รศ. ดร.เชนินทร์ เชน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

6.  นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ 450 ไม่มี ไม่มี 450 0.00 ไม่มี ไม่มี 

7.  นายพิพิธ เชาว์วศิษิฐ 450 ไม่มี ไม่มี 450 0.00 ไม่มี ไม่มี 

8. รศ. ดร.พิสณฑ์         อดุมวรรัตน์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

9.  นายเจษฎา ศรศกึ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

10. นายเกรียงศกัดิ ์            ตรียาพงษ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

11. นายสพุร            สวุรรณสมบรูณ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

12. นายอดุม ตัง้เดชธีรชยั ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

13. นาสาวนงนชุ คําไชยเทพ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
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    หมายเหตุ : - ไมน่บัคูส่มรส และบตุร เน่ืองจากคูส่มรสและบตุรไมไ่ด้ถือหุ้น  

- ลําดบัท่ี 10-13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

• กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2557 

 กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท คือ  นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง ลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายเชนินทร์   เชน  หรือ นายพิพิธ   เชาว์วิศษิฐ   หรือ นายมณฑล  เชตวุลัลภ และประทบัตราสําคญั

ของบริษัท 
 

 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

 ตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ  ข้อ 16  กําหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด

นัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการบริษัท 

   วิธีการแต่งตัง้ 

 -    ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

      ตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4  คณะกรรมการ  ข้อ 17   กําหนดให้กรรมการให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม ข้อ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ใน

ลําดบัถดัลงมามีคะแนนเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็น

ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
 

  -    ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

      ตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 21  กําหนดวา่ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่าง

ลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งมีคณุสมบตัิ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  บคุคลซึง่เป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
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ได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมตขิองคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ   ท่ียงัเหลืออยู ่
 

   วธีิการถอดถอน 

  -   การออกตามวาระ 

           ตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้

ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  

       กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ หากกรรมการ

มิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอ่ืน ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน

ตําแหน่ง     นานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดํารง

ตําแหน่งใหมก็่ได้ 
 

  -   การออกนอกวาระ 

           ตามข้อบงัคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 19  กําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อ 18 ดงันี ้

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออก 

5. ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

           ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 22  กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจลงมติให้

กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ี

ถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงในการประชมุนัน้       
 

คณะกรรมการบริษัท 

 อํานาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. กํากบัดแูลกิจการ  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบันโยบาย  กลยทุธ์ท่ีสําคญั  แผนงานและ

อนมุตังิบประมาณประจําปี 

2. พิจารณา  กําหนด  แก้ไข  เปล่ียนแปลงข้อบงัคบัคณะกรรมการบริษัท 
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3. พิจารณาแต่งตัง้  ถอดถอน  และมอบอํานาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการบริหาร  กรรมการ

ผู้จดัการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไปปฏิบตั ิ

4. พิจารณาแต่งตัง้ และเปล่ียนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริหาร   ประธาน

กรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการ  คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. กํากบัดแูล  และจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท   ผู้บริหาร 

รวมทัง้การใช้ทรัพย์สนิของบริษัทไปในทางท่ีมิชอบ 

6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร   

7. สอบทานการปฏิบตัติามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะให้มีอยา่งเพียงพอ 

8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน   รายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ  

และ/หรือ สอบทาน   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสัง่จ่าย การสัง่ซือ้ การเช่า และการเช่าซือ้ทรัพย์สินให้

คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการ    

10. พิจารณาและจดัสรรคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. พิจารณาและอนมุตักิารปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ  

12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน  บริหารเงิน  และการบริหารงาน  อาทิ          

การจัดหาแหล่งเ งินกู้ ระยะยาว และ/หรือ เ งินทุนระยะสัน้   ในส่วนท่ีเ กินอํานาจของ  

คณะกรรมการบริหาร 

13. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้ทรัพย์สินในส่วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการ 

14. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้วตัถดุิบในการผลิตในส่วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จดัการ 

15. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทําของ ในส่วนท่ี เ กินอํานาจ 

คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ขาย ทําลาย ตดับัญชี  ซึ่งทรัพย์สินถาวรเส่ือมสภาพไม่

สามารถใช้งานได้  ในสว่นท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

36 

 



                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

17. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินค้า

คงเหลือ  วตัถดุิบคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ และ/หรือ ล้าสมยั ในส่วนท่ีเกินอํานาจ  คณะกรรมการ

บริหาร  และกรรมการผู้จดัการ 

18. พิจารณาและอนมุตัิขอบเขตและนโยบายการลงทนุ และ/หรือ  ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญั  และ/

หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนใดท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือ ลงทนุในหน่วยลงทุน 

หรือหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีมีความน่าเช่ือถือ  ท่ีจดัทําโดยคณะกรรมการบริหาร 

19.  พิจารณาและอนมุตัก่ิอตัง้บริษัทยอ่ย  และ/หรือ ลงทนุในบริษัทยอ่ย 

20. พิจารณาและอนมุตัก่ิอตัง้บริษัทร่วม และ/หรือ ลงทนุในบริษัทร่วม 

21. กําหนดวนั เวลา  สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น  รวมทัง้กําหนดระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น  วนั

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น  และเสนออตัราการจดัสรรกําไร  เงินสํารองตามกฎหมาย   เงิน

สํารองทัว่ไป   และ/หรือเงินปันผล  ตลอดจนทําความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 

22. พิจารณาแต่งตัง้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น      

เฉพาะเร่ือง 

23. พิจารณาและอนุมตัิการให้วงเงินเครดิตและสินเช่ือลูกค้าในส่วนท่ีเกินอํานาจ คณะกรรมการ

บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

24. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้ จัดการ  หรือตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการและ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย/และหรือบริษัทร่วม โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้

เสียหรือ      มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกํากับดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของ            

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ เป็นต้น 
 

สรุปจาํนวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 

คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน ได้กําหนดตารางการประชมุตามปกติของแตล่ะคณะ ไว้เป็นการลว่งหน้า 1 ปี และอาจนดัหมาย

เพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละชดุมีการประชมุโดยการเข้าร่วมประชุม 

สรุปได้ดงันี ้
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การประชุมของคณะกรรมการ 

แต่ละชุด 

ปี 2557 

รวมจาํนวนครัง้ทัง้สิน้ 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 1 

วิสามญัผู้ ถือหุ้น  1 

คณะกรรมการบริษัท 5 

คณะกรรมการตรวจสอบ 6 

คณะกรรมการบริหาร 11 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 1 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

การเข้าประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

สา
มญั

 

ผู้ถื
อห

ุ้น
 

วิส
าม

ญั
 

ผู้ถื
อห

ุ้น
 

กร
รม

กา
ร

บริ
ษั

ท    

กร
รม

กา
ร

ตร
วจ

สอ
บ 

กร
รม

กา
ร 

บริ
หา

ร 

กร
รม

กา
ร

พิจ
าร

ณ
า 

คา่
ตอ

บแ
ท

 

1.  นายวฒุิชยั  ลีนะบรรจง    1/1 1/1 5/5 - 11/11 - 

2.  นายวรวทิย์ ศริิวฒัน์วมิล 1/1 1/1 5/5 6/6 - 1/1 

3.  นายวิเชียร โสพรรณพนิช

กลุ 

1/1 1/1 *4/5 *5/6 - 1/1 

4.  นายพนิิต นาคสขุมุ 1/1 1/1 5/5 6/6 - 1/1 

5.  รศ. ดร.เชนินทร์ เชน 1/1 1/1 5/5 - 11/11 - 

6.  นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ  1/1 1/1 5/5 - 11/11 - 

7.  นายพพิิธ เชาว์วิศษิฐ  1/1 1/1 5/5 - *8/11 - 

8.  รศ. ดร. พสิณฑ์ อดุมวรรัตน์ 1/1 1/1 *4/5 - - - 

9. นายเจษฎา ศรศกึ *0/1 *0/1 *3/5 - - - 

*  ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้เน่ืองจากติดภารกิจจําเป็น 

 

8.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร  หมายถึง  พนกังานของบริษัทผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีใน

ทางการบริหารของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้ จัดการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารส่ีรายแรกต่อจากกรรมการผู้ จัดการลงมา          

38 

 



                     บริษัท  ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จาํกัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจาํปี  2557 

 

(ผู้ ดํารงตําแหน่งสงูสดุของบริษัท)  ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย 

และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป 

หรือเทียบเท่า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษัทมีผู้บริหาร จํานวน 6 ท่าน ดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 

นายเชนินทร์  เชน กรรมการผู้จดัการ 

นายพพิิธ  เชาว์วิศษิฐ กรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

นายเกรียงศกัดิ ์ ตรียาพงษ์ ผู้จดัการอาวโุสโรงงาน 

นายสพุร  สวุรรณสมบรูณ์ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์และการตลาด 

นายอดุม  ตัง้เดชธีรชยั ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายขาย 

นางสาวนงนชุ  คําไชยเทพ ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

 บริษัทได้จดัให้มีเลขานกุารบริษัททําหน้าท่ีดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษัท   อนัได้แก่ 

การประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้ น ตลอดจนการให้คําแนะนําแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและ

ดําเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ อีกทัง้ดแูลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการ

เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างถกูต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส และสนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตาม

มาตรฐานกํากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท     

ครัง้ท่ี 4/2556 เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556  มีมติแตง่ตัง้ นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ  เป็นเลขานกุารบริษัท  ซึง่ได้

ผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี 53/2013  

องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

1. ต้องมีความรู้ขัน้พืน้ฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลท่ี

เก่ียวกบักฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีในเร่ืองการกํากบั

ดแูลกิจการ 

3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี 

 

 (โดยคุณสมบัตขิองผู้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิในปี  2557 

    ก) ค่าตอบแทนกรรมการ                

   บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

ครัง้ท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 และอนุมตัิโดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 

2557  เป็นวงเงินรวม 1,800,000.-บาท  ซึ่งในปี 2556 มิได้กําหนดมิได้กําหนดวงเงินไว้แต่จ่ายเป็นรายครัง้ 

ทุกคราวท่ีเข้าร่วมประชุม โดยกําหนดจ่ายเป็นรายครัง้ตามอตัราเดิม โดยกลัน่กรองรายละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ 

รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทน ดงันี ้
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    (1)  ประธานกรรมการบริษัท  

• ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทัง้นี ้กรณีท่ีมีการเข้าร่วม

ประชมุคณะกรรมการบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุ 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทกุคราวท่ีเข้าร่วมประชมุ) 

• คา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 12,500.-บาท   ทัง้นีสํ้าหรับกรรมการบริษัทท่านใดท่ี

ได้รับเงินเดือนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบีย้ประชมุในการเข้าร่วมประชมุครัง้

ละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทกุคราวท่ีเข้าร่วมประชมุ) 

• เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 20,000.-บาท   

• คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบครัง้ละ 12,500.-บาท  

(4)  คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน (ทกุคราวท่ีเข้าร่วมประชมุ) 

• เบีย้ประชมุประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ละ 20,000.-บาท     

• คา่เบีย้ประชมุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ครัง้ละ 12,500.-บาท  
 

 ทัง้นีใ้นปี 2557  บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการแตล่ะชดุตามความเป็นจริง  เป็นจํานวน

เงินทัง้สิน้ 977,500.-บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ม

 

1.  นายวฒิุชยั     ลีนะบรรจง 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

300,000.- - - 300,000.- 

2.  นายวรวิทย์    ศริิวฒัน์วิมล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

62,500.- 120,000.- 20,000.- 202,500.- 
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3.  นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกลุ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมพจิารณาคา่ตอบแทน 

50,000.- 62,500.- 12,500.- 125,000.- 

4.  นายพินิต  นาคสขุมุ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

62,500.- 75,000.- 12,500.- 150,000.- 

5.  รศ. ดร. เชนินทร์  เชน 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการผู้จดัการ 

25,000.- - - 25,000.- 

6.  นายมณฑล    เชตวุลัลภกลุ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

62,500.- - - 62,500.- 

7.  นายพิพิธ      เชาว์วิศษิฐ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

25,000.- - - 25,000.- 

8.  รศ. ดร. พิสณฑ์  อดุมวรรัตน์ 

- กรรมการบริษัท 

50,000.- - - 50,000.- 

9. นายเจษฎา   ศรศกึ 

- กรรมการบริษัท 

37,500.- - - 37,500.- 

รวมทัง้สิน้ 675,000.- 257,500.- 45,000.- 977,500.- 
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  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  คา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารส่ีรายแรกรองจากกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร

ในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทกุราย มีดงันี ้
 

 

คา่ตอบแทนรวม 

ปี 2557 ปี 2556 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน เงินพิเศษ  คา่เช่าบ้าน   

เงินประกนัสงัคม  เงินกองทนุสํารองเลีย้ง

ชีพและคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน   

6 7.93 11 11.51 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

บริษัทไมมี่นโนบายให้คา่ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนกังานซึง่

ได้รับจากบริษัทตามปกต ิ ไมมี่การให้หุ้น  หุ้นกู้   หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 

 

8.5 บุคคลากร 

8.5.1 จาํนวนพนักงานทัง้หมด 
 

รายการ ปี 2557 ปี 

2556 

ปี 2555 

จํานวนพนกังาน 

- สํานกังาน  

- สายการผลติ  

รวม 

 

55 

78 

133 

 

58 

78 

136 

 

64 

76 

140 

 

8.5.2 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไมมี่ - 
 

 

8.5.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไมมี่ - 
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8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน  

 ในปี 2557  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย้ขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ

คา่ตอบแทนอ่ืนๆ  เป็นจํานวนเงินรวม 60.76 ล้านบาท 
 

เงนิเดอืนและค่าแรง 

 ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีจ่ายให้พนักงานเน่ืองจากการปฏิบตัิงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะ

พิจารณาจากตําแหน่งงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่องค์กร 
 

โบนัส 

 เงินพิเศษท่ีจ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนัน้ โดยไม่มีการกําหนดเป็นอัตรา

ตายตวั 
 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 บริษัทได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพเพ่ือเป็นสวสัดิการท่ีจัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการ

ออมเงิน รวมทัง้เป็นแรงจงูใจให้พนกังานปฏิบตัิงานกบับริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนกังานท่ีเป็นสมาชิก

กองทุนสํารอง    เลีย้งชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้อง

สะสมเงินเข้ากองทนุในอตัราเดียวกนัด้วย เม่ือสมาชิกสิน้สภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทัง้สว่นเฉล่ีย

ผลประโยชน์สทุธิของกองทนุ 

 

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมด้านการพฒันาพนกังานอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นให้พนกังาน

ได้รับการฝึกอบรมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานของบริษัท ทัง้ในด้านทกัษะการบริหาร การทํางานเป็นทีม 

และทกัษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมีการจดัฝึกอบรมภายนอกสถานท่ี รวมทัง้มีการฝึกอบรมความรู้และ

ทกัษะในการทํางานสภาพจริง โดยมีหวัหน้างานคอยดแูลและให้คําแนะนํา (On the job training) ทัง้นีใ้นแต่

ละปีบริษัทจะมีการตัง้งบประมาณสําหรับการดําเนินการในด้านดงักล่าวไว้ทุกปี โดยจะพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเป็นสําคญั  ตลอดจนการบริหารจดัการตามความเหมาะสมของหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้

รวมไปถึงการสร้างจิตสํานกึและทศันคตท่ีิดีตอ่การทํางาน  
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9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัตอ่การสร้างระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดําเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใส  ซื่อสตัย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี  มีความสามารถในการแข่งขนัและเป็น

ธรรมตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย   เพ่ือสร้างความเจริญ   เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่แก่ผู้ ถือหุ้น  

โดยยึดหลกัการบริหารงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบน

พืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัย

ความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันได้

เสริมสร้างให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคน  มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้

สติปัญญาในการดําเนินงาน  พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และ

สงัคม เพ่ือประโยชน์สขุอยา่งสมดลุ  และยัง่ยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจําทกุปี ซึง่บริษัทเห็นว่าหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท

ยงัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคญัในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกํากับดูแล

กิจการให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั กําหนดให้มีแนวปฏิบตัดิงันี ้
 

การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ด้วยเห็นถึงความสําคญัของการต่อต้านการทุจริต และเพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใส

สะอาด บริษัทได้มีสว่นร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กบัภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบตัิการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น โดยจะดําเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมทางธุรกิจ และ

จรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเร่ือง “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพ่ือ

ประโยชน์ทางธุรกิจ”  และ “การให้หรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใด” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลกัดนัให้

เกิดการตอ่ต้านการทจุริตในวงกว้าง 

และเพ่ือระดบัมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2558 คณะกรรมการ

บริษัทให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558  

9.  การกาํกับดแูลกจิการ 
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ดงันัน้ บริษัทจึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้ พนกังานของบริษัทย่อย 

จะไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จากลูกค้า คู่ค้า  ผู้ รับเหมา หรือผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงดําเนินการจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการการ

กระทําท่ีเข้าขา่ย หรือสุม่เส่ียงในลกัษณะดงักลา่ว และกําหนดมาตรการในการคุ้มครองบคุคลใดๆ ท่ีร้องเรียน

หรือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณพนกังาน  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารเพ่ือให้พนกังานและผู้ ท่ีส่วนเก่ียวข้องสามารถ    

ท่ีจะแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยัหรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบริหารและพนกังานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความ

เสียหายตอ่บริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดําเนินการกบัทกุข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น

ความลบัของบริษัท  โดยผา่นช่องทาง ดงันี ้

• เลขานกุารบริษัท 

โทร. (02) (02) 682-6328  ตอ่ 450   E-mail : pipit@rwi.co.th  

• เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

โทร. (02) 682-6345 ตอ่ 170    E-mail : komwuthi@cenplc.com 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

3. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยคณะกรรมการแตล่ะคณะมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2557  มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติ

แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร จํานวน 4 คน ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดงันี ้ 
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รายช่ือกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง 

1.  นายวฒุิชยั  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร 

2.  รศ. ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการบริหาร 

3.  นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ กรรมการบริหาร 

4.  นายพพิิธ เชาว์วิศษิฐ กรรมการบริหาร 

 

 อํานาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  

ข้อกําหนด  คําสัง่  และมติของท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ทกุประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ์  การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  

บริษัทร่วม กําหนดแผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การลงทุนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  การขยายงาน  การประชาสัมพันธ์  และควบคุมกํากับดูแลให้การ

ดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปี  ตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ  ทัง้นี  ้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการ

เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างท่ีไม่มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามท่ีจะได้         

รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัใินหลกัการ

ไว้แล้ว 

5. มีอํานาจพจิารณาอนมุตัิการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ทรัพย์สินถาวร  

เคร่ืองใช้สํานกังาน  การซอ่มแซมและบํารุงรักษา  การตดัจําหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร  การเช่า/

เช่าซือ้ทรัพย์สินเกินกว่างบประมาณ  ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

ให้อํานาจไว้ 

6. ให้คําแนะนําการขยายธุรกิจในหลกัการและการร่วมทนุกบับุคคลอ่ืน  โดยได้รับความเห็นชอบ

จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ถดัไป 

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทําธุรกิจ

ปกตขิองบริษัท ในวงเงินสําหรับแตล่ะรายการไมเ่กินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้ 
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8. พิจารณาและอนมุตัิการลงทนุในบริษัทอ่ืน ในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจ

ไว้ 

9. พิจารณาและอนมุตักิารจดัจ้างในลกัษณะของการจ้างทําของท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการค้าปกต ิใน

วงเงินไมเ่กินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้ 

10. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน  การตลาด การบริหารงาน

บคุคล  และด้านการปฏิบตักิารอ่ืนๆ 

11. พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบริษัท  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  หรือ เงินปันผล

ประจําปี  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิ

12.  ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด

ปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจ

มอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  

เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขบุคคล        ท่ีได้รับมอบอํานาจ  หรือการมอบอํานาจนัน้ๆ  ได้ตามท่ี

เห็นสมควร 

13. ให้มีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบญัชีธนาคาร/สถาบนั

การเงิน  โดยให้มีอํานาจกําหนดช่ือผู้ มีอํานาจลงนามในการลงนามสัง่จ่ายบญัชีธนาคาร  รวมไป

ถึงกําหนดเง่ือนไขในการสัง่จ่ายบญัชีของธนาคารตา่งๆ ท่ีบริษัทได้มีบญัชีอยู ่

14. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม ่เพ่ือเพิ่มช่องทางในการลงทนุ 

15. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทนุหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั/หรือหน่วยลงทุน

ในหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หรือ  

หน่วยลงทนุในตราสารหนี ้ ในมลูคา่การลงทนุในแตล่ะสว่นไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้

ให้อํานาจไว้โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหาร  คนใดคนหนึ่งทํารายการซือ้หรือขายแทน

บริษัท 

16. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเ พ่ือนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

17. พิจารณาและอนุมตัิการให้วงเงินเครดิตและสินเช่ือลกูค้าในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัท    ให้อํานาจไว้ 

18. ดําเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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ทัง้นี ้อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือ

รายการใด  ท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบัคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้สว่นเสีย 

หรือผลประโยชน์    ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท

ร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่การอนมุตัิรายการใน

ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและ

อนมุตัริายการดงักลา่วตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายเก่ียวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการ

ท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจปกตหิรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกตท่ีิมีเง่ือนไขทัว่ไป 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555  เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  ดงันี ้ 
 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง  

1.  นายวรวทิย์ ศริิวฒัน์วมิล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรู้ด้านการเงิน 

2.  นายวิเชียร โสพรรณพนิช

กลุ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

3.  นายพนิิต  นาคสขุมุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรู้ด้านกฎหมาย 

    นายคมวฒุ ิ พรนราดล เลขานกุาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 อํานาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control)  และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal  audit)  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก  เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี  โดยไม่มีฝ่าย

จดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล

และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท            

ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล  

อยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามกฎบตัร  (charter) 

(ซ) การอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2557  มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติ

แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 3 คน ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดงันี ้ 

 

รายช่ือกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 

ตาํแหน่ง  

1.  นายวรวทิย์ ศริิวฒัน์วมิล ประธานกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

2.  นายวิเชียร โสพรรณพนิช

กลุ 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

3.  นายพนิิต  นาคสขุมุ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

    นายฐาน

พนัธ์ 

ทรัพย์สาคร เลขานกุาร 

คณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 

 

 อํานาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

1. ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ท่ีมีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

2. พิจารณาข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท 

3. กําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ีคาดหวงั    

ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบคุคลท่ีช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจํานวนเงินและ

สดัสว่น     การจ่ายคา่ตอบแทนของแตล่ะรูปแบบให้มีความเหมาะสม   

5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานทางการกําหนดหรือข้อแนะนําท่ี

เก่ียวข้อง 

6. พิจารณากําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคา่ตอบแทน เพ่ือนําเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุตั ิ

7. กําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ และนําเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ

8. พิจารณาการจ่ายคา่ตอบแทนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย   
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กรรมการผู้จัดการ 

ในปี 2557  มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2557  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557  ได้มีมติ

แตง่ตัง้ รศ. ดร.เชนินทร์   เชน เป็นกรรมการผู้จดัการ   

อํานาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทัว่ไปของบริษัท 

2. มีอํานาจออกคําสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทกึ  เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบาย 

3. เสนอนโยบาย  กลยุทธ์   แผนงาน  และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท/

คณะกรรมการบริหาร และดแูลรับผิดชอบให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย และแผนงานท่ีได้รับ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

4. ควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน   รายงานทางการเงินให้ผู้ สอบบญัชีทําการตรวจสอบและ

เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั 

6. กําหนดโครงสร้างองค์กร   อํานาจการบริหารองค์กร  รวมถึงการแตง่ตัง้  การว่าจ้าง การโยกย้าย        

การถอดถอน การกําหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนสัพนกังาน 

สวสัดิการ และการเลิกจ้าง พนกังานในตําแหน่งผู้บริหารในระดบัต่างๆของบริษัท  ซึง่มิได้ดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริหาร  และไมร่วมถึงประธานกรรมการบริหาร 

7.   พิจารณาและอนุมัติการจัดซือ้ ซ่อมแซมและบํารุงรักษา เช่า และเช่าซือ้ทรัพย์สิน เคร่ืองใช้

สํานกังาน    ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการค้าปกตท่ีิเกินกวา่งบประมาณ ในวงเงินแตล่ะรายการไม่เกิน

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้ 

8. พิจารณาและอนุมตัิการจดัจ้างในลกัษณะของการจ้างทําของท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าปกต ิ   

ในวงเงินไมเ่กินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้ 

9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ทําลาย  ตัดบัญชี  ซึ่งทรัพย์สินเส่ือมสภาพไม่สามารถ        

ใช้งานได้   มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้อํานาจไว้ 

10. พิจารณาและอนุมตัิงบประมาณในการส่งพนกังานไปศึกษา อบรม ดงูาน  หรือไปแสดงสินค้า

ของบริษัทภายในประเทศ 

11.   พิจารณาและอนุมตัิงบประมาณในการส่งพนกังานไปศึกษา อบรม ดงูาน หรือไปแสดงสินค้า

ของบริษัทท่ีตา่งประเทศ 

12.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  ตามความจําเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท 
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13. รับผิดชอบในการกําหนดเป้าหมาย   นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทท่ีเก่ียวกับเร่ือง

ทรัพยากรบคุคลของบริษัทและบริษัทในเครือ 

14. สนบัสนนุและให้คําปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของ

บริษัท 

15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไม่ขดัตอ่กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบัของรัฐศีลธรรม

อนัดีของประชาชนและข้อบงัคบัของบริษัท 

16. พิจารณาอนมุตักิารกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํา

ธุรกิจปกติของบริษัท  ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้

อํานาจไว้ 

17. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้ นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ใน                 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้

อํานาจไว้ 

18. พิจารณาการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ  และอตัราดอกเบีย้ 

19. พิจารณาและอนุมตัิการให้วงเงินเครดิตและสินเช่ือลกูค้าในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัท     ให้อํานาจไว้ 

ทัง้นี ้อํานาจของกรรมการผู้ จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือ

รายการใด      ท่ีกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบักรรมการผู้จดัการมีสว่นได้สว่นเสีย หรือ

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม 

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่การอนมุตัิรายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายเก่ียวข้อง

กําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจปกตหิรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกตท่ีิมีเง่ือนไขทัว่ไป 

 

ผู้มีอาํนาจควบคุม 

- ไมมี่ - 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

 (1) กรรมการอสิระ 

 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 4/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตให้

เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ประกาศ ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552   โดยมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 

มีนาคม 2552 เป็นต้นไป  ได้มีการแก้ไขหลกัเกณฑ์กรรมการอิสระ ดงันัน้คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของ

บริษัทต้องเป็นไปตามประกาศดงักลา่ว ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กําหนดนิยามกรรมการอิสระ

ของบริษัท  ซึง่มีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยกําหนดให้ถือหุ้น

ไมเ่กินร้อยละ 0.50 (สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)   โดยกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมี

ความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัท

ย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของ  

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา  

หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน      

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่

รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือ  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี

เป็นบดิา  มารดา  คูส่มรส  พ่ีน้อง  และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  ของผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

ผู้ มีอํานาจควบคมุ  หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มี  หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

อิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุม  ของผู้ ท่ี มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม        ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ

เพ่ือประกอบกิจการ  การเช่า  หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ  หรือ

การให้  หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็น

หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิารณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือ คูส่ญัญามีภาระหนี ้

ท่ีต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่25 ล้าน

บาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีส้ินดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

คํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบั

รวมภาระหนีส้นิท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  ผู้ มีอํานาจควบคมุ  หรือหุ้นส่วนของ

สํานกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้ อํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้ว ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้  เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ ถือหุ้น   รายใหญ่  

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท  หรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการ

ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
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บริษัทย่อย บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจ

ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 
 

 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

 - การสรรหากรรมการ  ปัจจบุนับริษัทยงัมิได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แตใ่น

กระบวนการคดัเลือกดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านตา่งๆ โดยดถูึงความ

เหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสยัทัศน์  เป็นผู้ มีคุณธรรม  

และมีประวัติการทํางานท่ีไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการ

ปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา  โดยเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบร่วมกนัก่อนท่ีจะนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่าง

ลง  โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการในตําแหน่ง

ท่ีวา่งลงได้ตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทไม่เคยเป็นพนกังาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชี

ภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

 - การสรรหากรรมการอิสระ  การสรรหากรรมการอิสระนัน้ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการ

บริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด และตาหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และให้นําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

บริษัท พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ  หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตําแหน่ง บริษัทจะสรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ

มาทดแทน และจะรักษาจํานวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์  

 - การสรรหาผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดบัสงู หมายถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ซึง่ปัจจบุนั

บริษัทยังมิได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายวิชาชีพทัง้ด้านอตุสาหกรรม การบริหารจดัการบญัชีและการเงิน กฎหมาย และ

การตรวจสอบ พร้อมทกัษะท่ีจําเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคณุสมบตัิและนําประสบการณ์มาใช้ให้

เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท รวมถึงการมีวิสยัทศัน์เป็นผู้ มีคณุธรรม และมีประวตัิการทํางานท่ีไม่ดา่งพร้อย แสดง

ความคดิเห็นอยา่งอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อยา่ง

ชดัเจน รวมถึงการปฏิบตัติามหลกัการทัว่ไปของคูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียนดงันี ้

  1. ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) 

  2. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั (Duty of Care) 

  3. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyally) 
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  4.  กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ตอ่หน้าท่ี 

 ในปี 2557 บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างกรรมการ ทําให้สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่

เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมะสมและได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีอย่าง

เคร่งครัดโดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 54.55  

 

9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  บริษัทไมมี่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

• บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกําหนดไว้ในจริยธรรมท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ        

ผู้ ถือหุ้นและกําหนดไว้ในจรรยาบรรณพนกังาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วย

ความซื่อสตัย์  มีความรับผิดชอบ มีวินยัและมีจิตสํานึกท่ีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ี

แสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท  โดยไม่นํา

ข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ อ่ืน  และห้ามกระทําการอนัเป็นการ

สนบัสนนุบคุคลอ่ืนให้ทําธุรกิจแข่งขนักบับริษัทและบริษัทย่อย  ทัง้นี ้บริษัทยงัได้กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมี

การฝ่าฝืนในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษ

ตัง้แตก่ารตกัเตือนด้วยวาจาถึงขัน้เลกิจ้าง 

• นอกจากนีใ้นระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเร่ืองดงักล่าว  โดย

กําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้  ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานก็ได้ปฏิบตัติามท่ีกําหนด 

• ในปี 2557 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่

ปรากฏวา่มีการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 

 

 การกาํหนดเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท  

• บริษัทได้กําหนดห้ามมใิห้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลู

ภายในทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  

นอกจากนีย้งักําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) ท่ีมีหน้าท่ี

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์  หากมีการซือ้ขายหุ้นของบริษัท  ต้องแจ้งตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และส่งสําเนาให้
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เลขานกุารบริษัท  ซึง่เป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิและดําเนินการตามท่ีกําหนด  ทัง้นีใ้ห้นบัรวมถึงกรรมการและ

ผู้บริหาร เม่ือแรกเข้ารับตําแหนง่ใหม ่ ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

• เลขานุการบริษัทได้จดัทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําปี และจัดส่งให้กรรมการ

บริษัททกุท่านเป็นการลว่งหน้า  เพ่ือทราบถงึระยะเวลาท่ีควรงดเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

• ในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีการ

ซือ้ขายหุ้นในช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซือ้ขายหุ้น 

• บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการให้มีแนวปฏิบตัิ ให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู กรณีจะทําการซือ้

ขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งตอ่คณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ก่อนทําการซือ้ขาย    

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee) 

 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ 

- ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจํานวนเงินรวม 1,386,000.-บาท 

- สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกั

งานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

 บริษัทไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน  

- ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีจํานวนเงินรวม  0  บาท และจะต้องจ่ายใน

อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจํานวนเงิน  0  

บาท 

- สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกั

งานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายใน

อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มีจํานวนเงินรวม  

0 บาท  

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดแูลกิจการที่ดใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

 เพ่ือให้สอดคล้อง “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการมีส่วนร่วมพฒันาการกํากบั

ดแูลกิจการให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั และกําหนดให้มีแนวปฏิบตัโิดยได้จดัแบง่เป็น 5 หมวด ดงันี ้
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หมวดท่ี 1  สทิธิของผู้ ถือหุ้น  (Rights of  Shareholders) 

หมวดท่ี  2  การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  (Equitable Treatment of  Shareholders) 

หมวดท่ี  3  การคํานงึถงึบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย  (Roles of Stakeholders) 

หมวดท่ี  4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

หมวดท่ี  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 

 

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น ซึง่สิทธิพืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ

โดยเท่าเทียมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น 

สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนแตง่ตัง้และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

และซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น และสทิธิในการรับสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา เป็นต้น   

นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน บริษัทยงัให้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีสําคญับนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถึง ในปี 2557 บริษัทได้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ   

เพ่ืออํานวยความสะดวกและสง่เสริมสทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1.1 สทิธิในการรับทราบข้อมลู คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย

ให้ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปิดเผยการทํารายการ  ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  และเผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้จดัทํารายการสรุปไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี  ในปี 

2557 ซึง่ได้ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้แล้ว 

1.2 สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  บริษัทจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี ภายใน 4 

เดือน นบัจากวนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ในการประชมุทกุปีบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของ  

ผู้ ถือหุ้น  ตามกฎหมาย ตลอดจนสง่เสริมการใช้สทิธิและไมล่ะเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ดงันี ้
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ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีการแจ้งมตกํิาหนดวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ทราบลว่งหน้ามากกว่า 14  วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม  และได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชมุทัง้หมดท่ีมีข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูท่ีบริษัทจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในเว็บไซด์ของบริษัท   เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาและทําความเข้าใจข้อมลูก่อนเข้าประชุม อีกทัง้ บริษัทมีการจดัส่งหนงัสือ

เชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วนัก่อนวนัประชุม  รวมถึงได้ทําการประกาศคําบอกกล่าวนดัประชุม    

ผู้ ถือหุ้นลงในหนงัสือพิมพ์ขา่วหุ้นตดิตอ่กนั 3 วนั  

สําหรับเอกสารท่ีจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น ประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ โดยในแต่ละวาระมีความเป็นมารวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท พร้อมรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ได้แก่ รายงานประจําปีในรูปแบบเอกสาร 

ประวัติของบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท   นิยามกรรมการอิสระ   ข้อมูลเก่ียวกับ

กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือ    ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น   ข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชมุ   แผนท่ีสถานท่ี

การจดัประชมุ  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเลม่ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่

ซับซ้อน  และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้ นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. หรือแบบใดแบบหนึง่ก็ได้ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท   

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะ

เป็นการล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานและการเข้า

ร่วมประชมุเป็นการลว่งหน้า  

 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ และรับลงทะเบียนในจํานวนท่ีเหมาะสม  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึง่เป็น

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่เข้าประชมุแทน เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสทิธิของตนได้ 

ในวนัประชมุบริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชัว่โมงก่อนเร่ิม

ประชมุ และต่อเน่ืองจนกว่าการประชมุจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นทุก

รายเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนีไ้ด้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีอากรแสตมป์

เพ่ือตดิในหนงัสือมอบฉนัทะ และอาหารวา่ง 
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ก่อนเร่ิมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ผู้ ดําเนินการประชุมได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับ

คะแนนอย่างชดัเจน ซึง่การลงคะแนนและนบัคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัท

จะนบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ  ยกเว้นกรณีการลงมติท่ีกําหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการ

ลงมตท่ีิกําหนดให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย   

ระหว่างการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชมุได้ดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งผู้

ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุ อีกทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการ

แสดงความคิดเห็นและซกัถามได้ทุกวาระ โดยได้จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง ในการ

สรุปผลการลงมติ แต่ละวาระ    ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมภายหลงัจากการเร่ิมประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยู่และ

นบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป  ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2557 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชมุภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมประชมุแล้ว   

 

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

เลขานกุารบริษัท บนัทกึข้อมลูและจดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน มี

รายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้สาเหตกุารลา  คําถามหรือคําตอบหรือ

ข้อคดิเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแตล่ะวาระไปตามข้อเท็จจริงในท่ีประชมุ  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง รายงานการประชุมดงักล่าวลงนามโดย

ประธานท่ีประชมุ และจดัสง่รายงานตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วนั   นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและได้

เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สําหรับ      ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทได้ประมวลภาพ

บรรยากาศการประชมุ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมลูการประชมุ  

 

สาํหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สาํคัญ  ได้แก่ 

(1)  การแต่งตัง้กรรมการบริษัท  :  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตัง้กรรมการเป็นราย

คน โดยมีข้อมลูเบือ้งต้นของบคุคลท่ีเสนอให้เลือกตัง้เป็นกรรมการ พร้อมทัง้ระบกุารดํารงตําแหน่งในกิจการ

อ่ืน โดยระบไุว้ชดัเจนหากเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบริษัท และจํานวนครัง้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจาก

คณะกรรมการบริษัท เน่ืองจากบริษัทยงัมิได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา  
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(2)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :  บริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัจํานวนเงินคา่ตอบแทนท่ี

เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเง่ือนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองโดย

คณะกรรมการบริษัท       ทัง้นีบ้ริษัทได้เสนอวงเงินคา่ตอบแทนเพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเป็นประจําทกุปี 

และเปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลในรายงานประจําปี และใน แบบ 56 – 1  

(3)  การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี  :  บริษัทได้ให้รายละเอียด

เก่ียวกับ ช่ือผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี ความเป็นอิสระ ความสมัพนัธ์กับบริษัท จํานวนปีท่ีทําหน้าท่ี 

เหตผุลในการเปล่ียนผู้สอบบญัชี (ถ้ามี) และข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีระหว่างปีปัจจบุนั 

กบัปีท่ีผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับ

บริการจากสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) 

(4)  การจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรกําไร 

การจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ  หลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล  

 

หมวดที่  2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดย

ไม่เอือ้ประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและ

ปฏิบตัิด้วยดีเสมอ และสามารถใช้สิทธิออกเสียงในฐานะท่ีมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มท่ี 

ดงันี ้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

(1)    เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสว่นร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการตา่งๆ 

ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือมอบ

ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วม

ประชุมแทน  เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิแทนตนเองได้   ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับ

กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน โดยแจ้งช่ือ    ท่ีอยู่  อาย ุ และการมีส่วนได้เสียในวาระการ

ประชุมของกรรมการอิสระทัง้ 3  คน ไว้ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  รวมทัง้ได้ระบุ

เอกสารหลกัฐาน และคําแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ผู้ ถือ

หุ้นสามารถจดัเตรียมได้อย่างถกูต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับ

มอบฉันทะ   ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้เลือกใช้หนังสือมอบ
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ฉนัทะแบบ ก. ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายและไมซ่บัซ้อน  และแบบ ข. ซึง่เป็นแบบกําหนดรายการ

ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตวั  โดยได้แนบไปพร้อมกับหนังสือบอก

กล่าวนัดประชุม เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีสามารถกําหนดทิศ

ทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นยงัสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ

ท่ีได้จดัทํา และปฏิบตัติามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท  ซึง่มี 3 

แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน

ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก  และดแูลหุ้น) โดย

สามารถเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่   

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวนัองัคารท่ี 1 เมษายน 2557 มีผู้

ถือหุ้น จํานวน 10 ราย ถือหุ้น 4,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด

ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะเป็นผู้ออกเสียงแทน 

(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้น

มีสทิธิเท่ากบัหนึง่เสียง 

(3) บริษัทดําเนินการประชมุตามลําดบัระเบียบวาระการประชมุท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือบอก

กล่าวนดัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยไม่มีการสลบัวาระ  และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการลว่งหน้าในท่ีประชมุ 

(4) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนเสียงทุกวาระ

แจกให้ผู้ ถือหุ้ น เพ่ือให้กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว บริษัทจะนบัคะแนนเฉพาะผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านัน้ แล้วจะ

นํามาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน

ท่ีเห็นด้วย ดงันัน้หากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ ถือหุ้น

ดงักล่าวจะลงนามในบตัรลงคะแนน แล้วชูบตัรคะแนนท่ีได้รับเม่ือขณะลงทะเบียนขึน้ 

เจ้าหน้าท่ีจะบนัทึกคะแนน พร้อมทัง้เก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลกัฐาน เพ่ือความ

โปร่งใสและตรวจสอบ 

(5) บริษัทจดัให้มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ี

มอบ / ได้รับมอบฉนัทะท่ีไมไ่ด้ตดิอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
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2.2 การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน    

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้นําข้อมูล

ภายใน     ไปใช้ในทางมิชอบ  เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ 

มีความรับผิดชอบ   มีวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีแสวงหา

ประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผู้ อ่ืน  โดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นําข้อมลู

และทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ อ่ืน และห้ามกระทําการอนัเป็นการสนบัสนนุ

บุคคลอ่ืนใดให้ทําธุรกิจแข่งขนักับบริษัท ทัง้นี ้บริษัทยงัได้กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนํา

ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตัง้แต่การตกัเตือนด้วย

วาจาถึงขัน้เลกิจ้าง         

ในปีท่ีผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท  ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด    ไมป่รากฏวา่มีการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 

 

 2.3  การกาํหนดเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท  

  บริษัทมีการกําหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ  ผู้บริหาร  และ

พนักงาน     ท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลภายในจะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 

เดือนก่อนเผยแพร่         งบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนัน้ยงักําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

(รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ) มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ หากมีการซือ้ ขาย โอน 

หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ทราบทกุครัง้ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสง่สําเนาให้เลขานกุารบริษัท 

ในปีท่ีผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด ไมป่รากฏวา่มีการซือ้ขายหุ้นในช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซือ้ขาย 

 

2.4 การดแูลเร่ืองการทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน   

บริษัทดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ด้วยความรอบคอบ มีเหตมีุผล  คํานึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และการกําหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ีเป็นธรรมเสมือนการทํารายการ

กับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มี

การเปิดเผยข้อมลูเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมลู 
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การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทดําเนินการตามขัน้ตอนการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และกําหนดให้กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้

เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนัน้ เพ่ือให้กรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนได้เสียสามารถ

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีและมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ท่ี

ประชมุทราบวา่ในวาระดงักลา่วกรรมการบริษัททา่นใดท่ีมีสว่นได้เสียท่ีต้องออกจากห้องประชมุบ้าง เม่ือเสร็จ

สิน้การประชุมแล้วได้เปิดเผย ช่ือ ความสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง การกําหนดราคา   มลูค่าของรายการ  

และกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  (หากมี) ต่อตลาดหลกัทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai)  ตามเวลาท่ีกําหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

รวมทัง้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุสามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และจํากัดการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินกบับริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย และได้เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของปี 2557 ไว้ในรายงานประจําปี 

และ แบบ 56-1  

 

หมวดที่  3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ  โดยดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและ        

เป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย  มุ่งมัน่ให้การพฒันากิจการของบริษัทได้ความเจริญก้าวหน้า มัน่คงอย่าง

ยัง่ยืน  โดยสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินของ

บริษัทเสมือน      วิญ�ชูนพงึรักษาทรัพย์สินของตน จึงมัน่ใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียกลุม่ต่างๆ  จะได้รับการดแูล

อยา่งเป็นธรรมทกุฝ่าย  

ผู้ถือหุ้น  :   บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามท่ีกําหนดไว้โดยกฎหมาย 

และกฎระเบียบตา่งๆ โดยบริษัทปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการ

ดําเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

นอกจากนีบ้ริษัท      มีกลไกทําให้ผู้ ถือหุ้ นมีความเช่ือมั่นว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง มีการควบคุมการทํา

รายการระหวา่งกนั มีมาตรการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท

ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้เพ่ือการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อน

เผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน  
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ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระสําคญัต่างๆ โดยได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีสําคญัหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนงัสือ

เอกสารและข้อมลูอิเลคโทรนิค  

พนักงาน  :  บริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากร ด้วยตระหนกัดีว่าพนกังานเป็น

ทรัพยากรท่ีมีคา่และเป็นหวัใจสําคญัท่ีจะนําพาองค์กรมุ่งไปสูค่วามสําเร็จ บริษัทจึงสนบัสนนุ สง่เสริม ฝึกฝน

อบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึง  เพ่ือเป็นรากฐานในการสนบัสนนุตอ่กลยทุธ์

สําคัญทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ือง  พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการ

เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานและการพฒันาบริษัท  ปฏิบตัิต่อพนกังานโดยเคารพศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ

พืน้ฐานของมนุษยชน  ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  ความ

รับผิดชอบ  และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน พร้อมกนันีย้งัจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน 

เพ่ือท่ีจะสง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ เช่น   

- กองทุนสํารองเลีย้งชีพเพ่ือการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนใน

อตัราร้อยละ 5  ของคา่จ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทนุจากบริษัททกุเดือนในอตัราเดียวกนั 

- จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี 

- แบบฟอร์มพนกังาน 

- จดัส่งพนกังานไปร่วมอบรม สมัมนากบัภายนอกซึง่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นการพฒันา

และเพิ่มความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทํางานให้แก่พนกังานอยา่งตอ่เน่ือง 

- เงินช่วยเหลือกรณีบดิา มารดา คูส่มรส พนกังาน เสียชีวิต 

- เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานประสบอคัคีภยั  และภยัธรรมชาตอ่ืิน เช่น อทุกภยั  วาตภยั 

 ลูกค้า  :   บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ ยตุธิรรมให้ข้อมลูท่ีถกูต้องแก่ลกูค้า คําร้องเรียน

ของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม เพ่ือสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่าง

รวดเร็ว พฒันาสินค้าและบริการให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า เพ่ือเพิ่มคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการ

อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงรักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า  

คู่ค้า  :  บริษัทปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีสจุริตและเป็น

ธรรมรักษาคํามัน่ท่ีให้ไว้กบัคู่ค้า  โดยคู่ค้าจะได้รับการชําระเงิน/รับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกําหนดเวลา

และได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัทุกราย  รวมทัง้การเสริมสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกนั 

รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้  ร่วมกนัพฒันาสนิค้าและบริการเพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้แก่สนิค้าและบริการ  และไมเ่รียก

รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ  หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
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เจ้าหนี ้ :   บริษัทปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขข้อกําหนดของสญัญา ในปีท่ีผ่านมา บริษัทจ่ายเงินให้กบัเจ้าหนีก้ารค้าตรงตาม Credit term ท่ีได้ตก

ลงไว้ลว่งหน้า    โดยไม่มีการผิดนดัชําระแตอ่ยา่งใด   บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการ

แขง่ขนัทางการค้าโดยสจุริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

  คู่แข่งทางการค้า  :  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าโดย

สจุริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้า

ของคู่แข่งด้วยวิธี  ฉ้อฉล ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่ง

ทางการค้า 

สังคมและส่ิงแวดล้อม  :  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม   ให้ความสําคญัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานกิจกรรมท่ีมีสว่นสนบัสนนุให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  พร้อม

ทัง้มีการปลกูฝังจิตสํานึกให้รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรม

อนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย :  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียมีประเด็นท่ีเป็น

ห่วงเก่ียวข้องกบัความถกูต้องขอรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง   หรือการกระทําผิด

กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ  ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารผ่านคุณพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ  

เลขานกุารบริษัท  โทร. (02) 682-6328  ตอ่ 450  โทรสาร (02) 682-6361   E-mail : pipit@rwi.co.th   หรือ 

คณุฐานพนัธ์ ทรัพย์สาคร          ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  โทร. (02) 682-6328  ต่อ 410  โทรสาร (02) 682-

6361   E-mail : tanapan@rwi.co.th   และผลการสอบสวนจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท   ทัง้นี ้ผู้แจ้ง

เบาะแส และข้อร้องเรียนดงักล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลบัของบริษัท  ซึ่งในปี 2557 บริษัทไม่ได้รับข้อ

ร้องเรียนจากผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย 

 

หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในคณุภาพข้อมลู และการเปิดเผยข้อมลูอย่างเท่าเทียม

กนั โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย โดยกํากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่ายเกิดความมัน่ใจ ดงันี ้

 การกํากับดูแลกิจการ   :   บริษัทได้มีการกํากบัดแูลตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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 ข้อมูลสําคัญทัง้ข้อมูลทางการเงนิและไม่ใช่ข้อมูลทางเงนิ  :  บริษัทได้ดําเนินการเปิดเผย

ข้อมูลสําคัญของบริษัท  รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน ก.ล.ต. อย่างถกูต้อง  ครบถ้วน  

ทันเวลา  โปร่งใส  ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้  โดยเผยแพร่ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ            ผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์

ของบริษัท (www.rwi.co.th) ทัง้นี ้สําหรับด้านงบการเงินประจําปีและงบการเงินประจําไตรมาส

ได้จดัทําและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและนําส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสํานกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้ได้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือ     นกัลงทนุ ก่อนครบระยะเวลาท่ีกําหนด  

สว่นการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัเพิ่มเติมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีกําหนดไว้ทกุหมวดใน

รายงานประจําปี และ แบบ 56-1 และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท โดยได้มีการดูแล

ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ ทัง้ยงัสามารถดาวน์โหลดข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทได้ 

 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  :  บริษัทเปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น  10  อนัดบัแรกของบริษัท  

ณ  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือประชมุสามญัประจําปีปัจจบุนัก่อนวนัประชมุ 

 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  :   บริษัทเปิดเผยทัง้รายงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท 

เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 สว่น  ได้แก่ 

(1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุท่ีดี  

(2) การมีขบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม  

(3) การมีกิจกรรมควบคมุภายในท่ีดี  

(4) การมีระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลูท่ีดี  

(5) การมีระบบตดิตามและประเมินผลท่ีดี  

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  :  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระ  และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้น  และเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจคณะกรรมการบริษัท

ได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินท่ีลงนามโดย

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี  และแบบ 

56-1 ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี โดยรายงานดงักลา่วได้แสดงถึงการปฏิบตัิตามหลกัการ
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บัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุน

สามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ  

 โครงสร้างการจัดการ  :  บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย   จํานวนครัง้ของการประชมุ  จํานวนครัง้ท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้า

ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  และการถือครองหลกัทรัพย์ รวมทัง้ประวตัิการอบรมของกรรมการ

บริษัท โดยรายละเอียด 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  :   คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเป็นไปตามมติท่ีได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 

ทัง้นี ้บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ของบริษัท

รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะและจํานวนค่าตอบแทนจากการทําหน้าท่ีในรายงานประจําปี และใน

แบบ 56-1 

 รายการที่ เก่ียวโยงกัน และ / หรือ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  :  

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิท่ีชัดเจนในการดูแล เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อยา่งรอบคอบด้วยความมีเหตมีุผล และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

การทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุม

เก่ียวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพ่ือความโปร่งใส ตาม

หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชมุ

และงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ  

 การพบปะและส่ือสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และ

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน  :  บริษัทจดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างคณะ

กรรมการบริหารกับผู้ บริหารระดับสูงและผู้ บังคับบัญชีสูงสุดของทุกหน่วย  เป็นประจําทุก

สปัดาห์และทุกเดือน เพ่ือรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ 

โดยมีการส่ือสารให้พนกังานทัว่ทัง้องค์กรเข้าใจและปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทัง้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตนท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายธุรกิจ 

 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์  :  บริษัทได้กําหนดบคุคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการเปิดเผย

ข้อมลูสําคญัและขา่วสารตอ่นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถตดิตอ่ได้ท่ี 

คณุพิพิธ  เชาว์วิศษิฐ     เลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ (02) 682-6328  ตอ่ 450   
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โทรสาร   (02) 682-6361 

E-mail : pipit@rwi.co.th 

 

คณุฐานพนัธ์   ทรัพย์สาคร   นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ (02) 682-6328 ตอ่ 410   

โทรสาร   (02) 682-6361 

E-mail : tanapan@rwi.co.th 

 

หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

• จาํนวนกรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน  และกรรมการ        

ไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของ

บริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด  ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9  คน 

ประกอบด้วย   

  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   4  คน คดิเป็นร้อยละ 44.44 

  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร   2  คน คดิเป็นร้อยละ 22.22 

  กรรมการอิสระ    3  คน คดิเป็นร้อยละ 33.34 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทมีจํานวนกรรมการอิสระเป็นหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

บริษัททัง้คณะ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
 

• วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท  (คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด) และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการ

เลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้อีก    

บริษัทมิได้กําหนดอายุของกรรมการบริษัทสําหรับการเลือกตัง้วาระกรรมการ และไม่ได้

กําหนดวาระการดํารงตําแหนง่  เพราะเช่ือวา่ความสามารถทางธรุกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัท

แต่ละท่านไม่ได้ขึน้   อยู่กบัอายหุรือจํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่ง เน่ืองจากกรรมการบริษัททุกท่านมีความ

ตัง้ใจและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจาก

คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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• การกาํหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการซึ่งมีความ

เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในโครงสร้างการถือ

หุ้นและการจดัการ หวัข้ออํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท) 

• จาํนวนบริษัทที่กรรมการไปดาํรงตาํแหน่ง 

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแตล่ะท่านในบริษัทอ่ืนไว้

ในรายงานประจําปีและแบบ 56-1 ปัจจบุนักรรมการบริษัทจํานวน 9   ท่าน และกรรมการบริษัททกุท่านเป็นผู้

มีความสามารถ และความเช่ียวชาญทางธุรกิจ อีกทัง้ได้อทิุศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบับริษัทอย่างเต็มท่ี 

โดยได้เข้าร่วมประชมุอยา่งสม่ําเสมอทกุครัง้ และทําคณุประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 

• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประสานงานระหว่างกรรมการ

บริษัทและฝ่ายจดัการ  ทําหน้าท่ีดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  สนบัสนนุ

ให้ดําเนินการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  พร้อมปฏิบตัติามข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai)  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทัง้นี ้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2556   เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2556   มีมติแต่งตัง้ นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ  เป็น

เลขานกุารบริษัท โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายและบริษัทกําหนด ดงันี ้

  1.  ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ ของ

บริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมี

นยัสําคญัแก่กรรมการ  

 2.  ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้าน

กฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบริษัท 

  3.  จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั

ของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัติา่งๆ 

  4.  บนัทึกรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้

ตดิตามให้มีการปฏิบตัติามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

  5.  ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและ

ข้อกําหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  

  6.  จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

   (ก)  ทะเบียนกรรมการ 
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  (ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ  รายงานการประชมุคณะกรรมการและ  

                                    รายงาน ประจําปีของบริษัท 

   (ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  7.  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

  8.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 ทัง้นี ้ยงัรวมถึงการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการสง่เสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดีให้กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
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แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท 

1.  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม     

   และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

10.1 นโยบายภาพรวม : 

นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท 

1. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุ การเจบ็ป่วย การบาดเจบ็เน่ืองจากการ

ทาํงาน ให้ความสําคญัในการปกป้องชีวิต ทรัพยสิ์นของพนักงานและองค์กร  ตลอดจนส่งเสริม

สุขภาพและ   ชีวอนามยัของพนกังาน ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

2. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องระบบนิเวศน์ โดยการควบคุม ป้องกนั และลดความเส่ียงตลอดจนปรับปรุง

ประสิทธิภาพในทุก ๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินคา้หรือบริการของบริษทั 

เพื่อให้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั กระทบต่อชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีผลกระทบเลย 

3. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานภายใตก้ฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. บริษทัมุ่งเนน้การบริหารคุณภาพ ดว้ยเคร่ืองมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินคา้หรือ

บริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินคา้หรือบริการทนัตามกาํหนดเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจสูงสุด 

5. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจการด้วยความซ่ือสัตย ์และปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน และภาคสงัคม เพื่อสร้างแนวร่วมในการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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10.2 แนวปฏบิัตใินการเปิดเผยข้อมูลและการจัดทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม : 

• ผู้ถือหุ้น  บริษัทมุ่งเน้นการดําเนินงานด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัต่อ    

ผู้ ถือหุ้น   ให้รับทราบ อาทิข้อมลูด้านการเงิน ข้อมลูด้านการลงทนุ และข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่าง

ถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วน และทนัเวลา 

•  ลูกค้า  บริษัทให้ความสําคญัตอ่ทกุกระบวนการในการผลิต เพ่ือสามารถผลิตสินค้าหรือผลิตภณัฑ์

ให้ออกมาตรงตามความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นใส่ใจ  ตัง้แต่กระบวนการในการจดัหาวตัถดุิบ 

การบวนการในการผลิตจนกระทัง่กระบวนการในการจดัส่งผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการบริการหลงัการขาย

ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมตอ่ลกูค้ารวมทัง้การรักษาความลบัของลกูค้า โดยไม่นําไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์

ให้เกิดแก่บริษัทในทางมิชอบ 

• พนักงาน   การปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี

เหมาะสม อาทิ สวสัดกิารเบีย้ขยนั อาหารกลางวนั รถรับสง่ สวสัดกิารคา่เช่าบ้าน สวสัดกิารการปฏิบตัิงานใน

โรงงาน เป็นต้น     อีกทัง้ยงัมีการกําหนดนโยบายการดแูลความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ตลอดจนการสนบัสนนุเพ่ือพฒันาความรู้และความสามารถของพนกังานให้เกิดประสทิธิภาพในการทํางานใน

อนาคต 

• คู่ค้าและคู่สัญญา   บริษัทยดึหลกัการปฏิบตังิานร่วมกบัคูค้่าและคูส่ญัญาตามข้อกําหนด กฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางธุรกิจต่อคูส่ญัญาท่ีได้ตกลงร่วมกนัไว้

อยา่งเป็นธรรม 

• คู่แข่งขันทางการค้า   สง่เสริมนโยบายในการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมีการ

ปฏิบตัภิายใต้กรอบในการแขง่ขนัท่ีดี 

• ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม  บริษัทให้ความสําคญัในการรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยมี

การ       จดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ให้กบัชมุชนท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยูต่ามโอกาสและระเบียบ

ข้อบงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อาทิ การบําบดันํา้เสียก่อนปลอ่ยสูภ่ายนอก การบริจาค

สิ่งของแก่ชมุชนรอบข้าง การปลกูป่า การทําความสะอาดชมุชนเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ตอ่ชมุชน เป็นต้น 

โดยบริษัทมีนโยบายในการกําหนดแนวทางในการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 

 

10.3 การดําเนินธุรกจิทีมี่ผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม : 

         บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและไม่มีประวติัการกระทาํความผดิตามกฎระเบียบเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มกบัหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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อุตสาหกรรมจงัหวดั  และขอ้กาํหนดของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดผ้า่นการตรวจสอบและ

ไดรั้บการต่อใบอนุญาตต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานภาครัฐเป็นประจาํทุกๆ ปี อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม : 

            สืบเน่ืองจากปัจจบุนัภาคเอกชนให้ความสําคญัและร่วมกนัป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริต โดยร่วมกนั

สร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจท่ีสงูขึน้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ดงันัน้ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม

โครงการแนวร่วมการปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมี IOD เป็นเลขานุการของ

โครงการ 

 ในการนีบ้ริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการมีสว่นร่วมพฒันาการกํากบัดแูลกิจการให้สอดคล้องกบั

สภาวการณ์ปัจจุบนั ดงันัน้ จึงเห็นควรเข้าร่วมโครงการดงักล่าวโดยจะต้องประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจะต้องกรอกแบบประเมินตนเก่ียวกับมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยแนวร่วมนีมุ้่งท่ีจะสนับสนุนและมีส่วนในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต   
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บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ซึ่งพนกังานทุกคน

ของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนั  โดยมีการกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการ

ดําเนินการในระดบับริหารและระดบัปฏิบตักิารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ครอบคลมุถึงการควบคมุ

ทางการเงิน  การดําเนินงาน การบริหาร   การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

บริษัท ดงันี ้

1. กลยทุธ์และเป้าหมาย ได้กําหนดไว้อย่างชดัเจน สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของ

บริษัท 

2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธิภาพและคุ้มคา่  

3. รายงานข้อมูลท่ีมีสาระสําคญั ทัง้ด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกต้อง

เช่ือถือได้  

4. การดําเนินงานและการปฏิบตัิงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกําหนดท่ีสอดคล้อง

กบักฎหมายและข้อบงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภยัของทรัพย์สนิ บคุลากร รวมทัง้ข้อมลูในระบบสารสนเทศ  

6. มีการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมมีประสทิธิผล 

7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง  

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2558  เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทํา

หน้าท่ีกํากับการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทมีการบริหารจดัการและกํากบัดแูลท่ีดี  สร้างมลูค่าเพิ่ม  สร้างความมัน่ใจ  ให้กบัหน่วยงานของรัฐ  

และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง

ของบริษัท ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission)  ท่ีมีการพฒันากรอบแนวการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือท่ีเรียกว่า “COSO ERM Framework” ใช้เป็นเคร่ืองมือ

ของฝ่ายจดัการในการพฒันากระบวนการตา่งๆ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการควบคมุภายใน  ครอบคลมุแนวทาง

การกําหนดนโยบายบริหารงานการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียงของบริษัท สรุปสาระสําคญัดงันี ้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพ่ือ

ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการดําเนินงาน  บริษัทได้จดัทําคู่มือการปฏิบตัิงานในหน่วยงานหลกั

และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพท่ีรัดกุม และลดการทํางานท่ีซํา้ซ้อน เพ่ือให้ทุกฝ่าย

ปฏิบตัิงานภายใต้มาตรฐานเดียวกนั  นอกจากนีย้งัได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนในแต่ละปี

โดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขนั และมีการตัง้มาตรฐานการ

วดัผลงานไว้อยา่งชดัเจน 

 

2. ด้านการประเมินความเส่ียง (Risk Assessement) 

บริษัทได้มีการติดตามปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ  เช่น แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางด้านภาษีอากร  

อตัราแลกเปล่ียน  การเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบ และต้นทนุอ่ืน เพ่ือประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจ

คงสภาพดําเนินการอยู่ได้ และได้มีการส่ือสารให้ผู้บริหารและพนกังานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุม

พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดําเนินการของกิจการรวมทัง้

ปัจจยัความเส่ียงท่ีจะมีต่อผลการดําเนินงาน  ต่อการขาย  ต่อต้นทุนและการทํากําไรของบริษัทอย่าง

สม่ําเสมอ  ในแตล่ะหน่วยงานผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานนัน้ๆ จะเป็นผู้ รับผิดชอบงานการบริหารความเส่ียง

ท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงานของตน เพ่ือหามาตรการป้องกนั   และบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัตอ่

กิจการและพนกังานท่ีองค์กรยอมรับได้  และไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทเป็นสําคญั 

 

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

ตามลําดบั ขัน้ไว้อย่างชดัเจน  รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมตัิรายการของแต่ระดบัตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให้มีความโปร่งใส  ดแูลผลประโยชน์

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสีย  และไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ทัง้นีใ้นการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  กรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการ

ในการอนมุตัิ โดยต้องผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และผู้อนมุตัิต้องไม่มีสว่นได้เสียในธุรกรรมดงักลา่ว 
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โดยธุรกรรมนัน้ต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุสําหรับบริษัท  ทัง้นีมี้เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกํากบัดแูล

กิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททําหน้าท่ีในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อกําหนดได้อยา่งเหมาะสม 

 

4.  ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงได้อย่างทัว่ถึงทัง้องค์กร ท่ีทนัสมยั

และมีระบบการส่ือสารภายใน  ภายนอกองค์กร  ท่ีรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลในการ

ตดัสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลงัได้  และได้มีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือสนบัสนุนองค์กรให้มีความคล่องตวัและเพิ่มศกัยภาพในระบบงานและ

ตอบสนองตอ่การเตบิโตของบริษัทท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจน 

บริษัทมีช่องทางการติดตอ่ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สามารถติดตอ่ส่ือสารกนัได้ทัว่ถึงทัง้

องค์กรโดยข้อมูลท่ีสําคญัจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้มีช่อง

ทางการส่ือสารจากพนกังานขึน้ตรงสูผู่้บริหารระดบัสงูได้อีกด้วย  

 

5. ด้านระบบการตดิตาม  (Monitoring Activities) 

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานท่ีดี เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า มาตรการและระบบ

การควบคุมภายในนัน้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ  สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

ทนัเวลา และบริษัทได้จดัให้พนกังานระดบัหวัหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

และยงัจดัให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อ

การบริหารจดัการท่ีรวดเร็วและสมัฤทธ์ิผลตรงตามเป้าหมาย  สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

อยา่งชดัเจนและสม่ําเสมอ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ

และครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนทําหน้าท่ีให้บรรลภุารกิจ  ผู้

ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอ 

สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท  ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี
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สําคญัและรายงานประเด็นท่ีต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้ รับการตรวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

ข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นวา่จําเป็นสําหรับการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

คณะกรรมการบริษัท  ได้ประเมินการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบคือ  

ด้านการควบคุมภายในองค์กร  ด้านการประเมินความเส่ียง  ด้านการควบคุมการปฏิบตัิงาน  ด้านระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู  และด้านระบบการติดตาม  คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคมุ

ภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวอย่าง

เพียงพอแล้ว  สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอแล้วเช่นกนั 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายคมวฒุิ  พรนราดล เป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแม่ โดยได้รับมอบหมายให้

เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน)  มีหน้าท่ีในการปฏิบตังิาน

ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอย่างเพียงพอ  

เพ่ือให้มีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการจดัการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทัง้นีผู้้บริหารทกุ

ส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มีวิธีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องนโยบายบริษัท 

และมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  ทัง้นี ้หวัหน้างานตรวจสอบภายในจะขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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12.1    การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน  มีดงันี ้    

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทรายการ 

มลูคา่

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความ

สมเหตสุมผล 

บริษัท ไปป์ ไลน์ 

เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

(PLE) 

บริษัทยอ่ยภายใต้ 

บมจ. แคปปิทอล 

เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค 

(CEN) และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

- คา่เช่าสํานกังาน 

- รายได้ค้างรับ 

0.14 

0.01 

บ ริ ษั ท ใ ห้ บ ริ ษั ท ท่ี

เก่ียวข้องเช่าช่วงพืน้ท่ีต่อ

จากบ ริ ษั ท เ พ่ือ ใ ช้ เ ป็น

พืน้ท่ีสํานักงาน สาเหตุท่ี

บริษัทย่อยต้องเช่าช่วงต่อ

จากบริษัทเพราะในการ

เ ช่ า พื ้น ท่ี  ผู้ ใ ห้ เ ช่ า มี

ข้อกําหนดในการเช่าให้ผู้

เช่าต้องทําสญัญาในการ

เช่าทัง้ชัน้ ซึ่งมีขนาดพืน้ท่ี

มากเกินความต้องการ 

บริษัท แคปปิทอล  

เอน็จิเนียร่ิง  

เน็ตเวิร์ค 

(มหาชน) 

(CEN) 

 

 

 

บริษัทแมถื่อหุ้น 

ร้อยละ 75.00 

และมีกรรมการร่วมกนั 

- คา่รับบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

   ค้างจ่าย 

0.16 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

ทํางาน อีกทัง้ เ พ่ือให้ มี

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ในบริษัท 

- วงเงินคํา้ประกนั 

- คา่ธรรมเนียมการใช้ 

  หลกัประกนั 

- คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

39.00 

0.78 

 

0.07 

เป็นการคํา้ประกันวงเงิน

สินเช่ือกับเจ้าหนีส้ถาบัน

การเงินท่ีให้การสนบัสนนุ

จากบริษัทแม ่

 

 

12.  รายการระหว่างกัน 
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12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันในปีท่ีผ่านมาทัง้หมดเป็นไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมี

นโยบายในการทํารายการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทัง้ด้านนโยบายการกําหนดราคาโดย

พิจารณาจากราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีได้ตกลงกันไว้เป็นสําคัญ  ซึ่งรายการท่ีเกิดขึน้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผลแล้ว 

 

12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนของการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไปใน

ลักษณะเดียวกันท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรอง

ทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  

ทัง้นีฝ่้ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เง่ือนไขดงักล่าวทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

รายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่รายการปกต ิ หากมิได้มีขนาดของรายการซึง่จะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  จะต้องได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลําดบัแรก  และถ้าขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ อยู่ในอํานาจ

หน้าท่ีท่ีจะสามารถอนมุตัไิด้  การอนมุตักิารทํารายการระหวา่งกนัจะจบลงท่ีขัน้ตอนนี ้ โดยผู้ มีสว่นได้เสียไม่

เข้าร่วมประชมุและมิได้ออกเสียงลงคะแนน  แตถ้่าขนาดของรายการระหว่างกนัมีขนาดท่ีเกินอํานาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบริหารท่ีจะอนุมัติได้  คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท  ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนมุตัิต่อไป  โดยผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย

ไมเ่ข้าร่วมประชมุและมิได้ออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยง

กันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับ

รายการท่ีกําหนดไว้ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมลูการทํา

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่สาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
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12.4 แนวโน้มในการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันยังคงดําเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึน้หรือน้อยลงขึน้อยู่กับภาวะ

เศรษฐกิจ  สําหรับรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิตาม

ระเบียบตา่งๆ ท่ีได้กําหนดขึน้ และกรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  และข้อบงัคบั  ประกาศ  คําสัง่  หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม

ตลอดถึงการปฏิบตัติามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท 
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