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7.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว 

7.1.1 หุนสามัญ 

บริษัทมทีุนจดทะเบียนและทนุชําระแลวของบริษัท ดังนี ้

ทุนจดทะเบียน จํานวน      450,000,000   บาท 

ทุนที่เรียกชําระแลว  จํานวน 300,000,000 บาท  

แบงเปน 

หุนสามัญ จํานวน 600,000,000 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ  0.50  บาท 

 7.1.2 หุนบุริมสิทธ ิ 
- ไมมี – 

 7.1.3 หุนกู  
- ไมมี – 

7.2 ผูถือหุน 

7.2.1 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 30 ธันวาคม 2558   

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

สวนที่ 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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หมายเหตุ  ผูลงทุนสามารถดูขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Website ของบริษัท 

www.rwi.co.th  กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

7.2.2 รายชื่อผูถือหุนของบริษัทยอย   
  - ไมมี - 

 
7.2.3 ขอตกลงระหวางผู ถือหุนรายใหญที่ มีผลกระทบตอการออกและเสนอขาย

หลักทรัพยหรือ การบริหารงานของบริษัทและสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน 
- ไมมี - 

 

 7.2.4 การถือหุนไขวระหวางกัน 
  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทไมมโีครงสรางการถือหุนไขวระหวางกนั 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ืน 
ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุนสามัญ (Warrant) 

สัดสวนการถือหุน รายชื่อผูถือหุน 
 จํานวนหุน      % 

1. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนยีร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 445,553,550 74.26 

2. นายจิรวุฒ ิ คุวานันท 6,077,970 1.01 

3. นางสาวอําพร  ศรีโพธิท์อง 5,428,300 0.91 

4. นางสาวโสพิศ  ภูสนาคม 3,500,000 0.58 

5. นายน้าํ  ชลสายพนัธ 3,465,055 0.58 

6. นางวรรณา  อัคคนีวาณิชย 3,310,000 0.55 

7. นางสาวพัชรินทร  ตวงสิทธิสมบัติ 2,265,000 0.38 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากดั 2,011,414 0.34 

9. นายเอกณัฏฐ  กิตติพทิยา 1,715,400 0.29 

10 นายอชิระวิชญ  รินทรศรัณย 1,700,000 0.28 
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ชื่อหลักทรัพย รายละเอียด 

ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อ

หุนสามัญ คร้ังที ่1  

(RWI-W1) 

- บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 229,982,259 หนวย 

- จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับ  300,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 

0.50 บาท) 

- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือได 

- อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับต้ังแตวันที่ออกและเสนอขาย 

- วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

- เสนอขายใหกับผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุนสามัญเดิม

ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 

1.60 บาท  

- วันกําหนดการใชสิทธิ คือ ทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน 

กันยายน และธันวาคม ของทุกป ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับ

วันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวัน

ทําการสุดทานกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง 

- วันใชสิทธิคร้ังแรก คือวันที่ 15 มีนาคม 2559 

- วันครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 
 

7.4  นโยบายการจายเงนิปนผล 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได เวนแตในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด 
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 ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  รวมถึงกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท  ซึ่งมีความเหมาะสม

ตรวจสอบได และเปนการถวงดุลระหวางกัน หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกคร้ัง คณะกรรมการบริษัท

จะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ในป 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยมีมติแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 ชุด และมอบหมาย

อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอย

กวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 6 คน ประกอบดวย 
 

จํานวน (คน)  

ชาย หญิง รวม 

สัดสวน 

รอยละ 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 - 4 50 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร - - - - 

กรรมการอิสระ 3 - 3 50 

รวม 6 - 7 100 
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 57 ของกรรมการทั้ง

คณะซ่ึงเปนสัดสวนที่มากกวามาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.34 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน 
 
8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ป 2558 คณะกรรมการบริษทัที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มจีํานวน 6 คน 

ประกอบดวย 
 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหนง ปที่ไดรบัการ
แตงตั้ง 

จํานวนป 
ดํารงตําแหนง 

1.    นายวุฒชิยั  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการ 22 กันยายน 2551 7 ป 

2.    นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล กรรมการบริษทั 

กรรมการอิสระ 

24 เมษายน 2552 6 ป 

8.  โครงสรางการจัดการ 
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รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหนง ปที่ไดรบัการ
แตงตั้ง 

จํานวนป 
ดํารงตําแหนง 

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการบริษทั 26 กุมภาพันธ 2556 3 ป  

  กรรมการอิสระ    

4. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการ 1 เมษายน 2553 5 ป 

5. นายพิพธิ เชาววิศิษฐ กรรมการ 20 เมษายน 2555 4 ป 

6. รศ. ดร.พิสณฑ         อุดมวรรัตน กรรมการ 13 สิงหาคม 2556 3 ป 

7. ดร.ดามพ สุคนธทรัพย กรรมการ 11 สิงหาคม 2558 4 เดือน 

 

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารของบริษัท 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 

ป 2557 ป 2558  
รายชื่อกรรมการบริษัท 

และผูบริหาร 
กรรมการ/
ผูบริหาร 

คู
สมรส 

เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

ป 2558 
รวม 

คิด
เปน 
% 

กรรมการ/ 
ผูบริหาร 

คู
สมรส 

1.  นายวุฒชิัย  ลีนะบรรจง   450 ไมม ี ไมม ี 450 0.00 450 ไมม ี

2.  นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี

3.  นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี

4.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล 450 ไมม ี ไมม ี 450 0.00 ไมม ี ไมม ี

5.  นายพิพิธ เชาววิศิษฐ 450 ไมม ี ไมม ี 450 0.00 ไมม ี ไมม ี

6. รศ. ดร.พิสณฑ       อุดมวรรัตน ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี

7. ดร.ดามพ สุคนธทรัพย ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี

8. นายเกรียงศักด์ิ ตรียาพงษ ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี

9. นายอุดม ต้ังเดชธีรชัย ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี

10. นาสาวนงนุช คําไชยเทพ ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี

    หมายเหตุ : - ไมนับคูสมรส และบุตร เนื่องจากคูสมรสและบุตรไมไดถือหุน  

- ลําดับที่ 8-10 เปนผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

• กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2558 
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง หรือ ดร.ดามพ สุคนธ

ทรัพย ลงลายมือชื่อรวมกับ นายเชนินทร เชน หรือ นายพิพิธ เชาววิศิษฐ หรือ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 
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 องคประกอบคณะกรรมการบริษัท 
 ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  ขอ 16  กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท

ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

นั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 การแตงต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัท 

   วิธีการแตงต้ัง 
 -    ผานที่ประชุมผูถือหุน 
      ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4  คณะกรรมการ  ขอ 17   กําหนดใหกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ัง

กรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปน

ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

  -    ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
      ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 21  กําหนดวา ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวาง

ลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งมีคุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวนแตวาระของ

กรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน  บุคคลซึ่งเปนเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการ

ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ   ที่ยังเหลืออยู 

   วธิีการถอดถอน 

  -   การออกตามวาระ 
           ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 18 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง

ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  
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       กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการ

มิไดตกลงกันเองเปนวิธีอ่ืน ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูใน

ตําแหนง     นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารง

ตําแหนงใหมก็ได 

  -   การออกนอกวาระ 
           ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 19  กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ 

ขอ 18 ดังนี้ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

5. ศาลมีคําส่ังใหออก 

           ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 22  กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติให

กรรมการคนใดออกจากตําแหนง กอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ

จํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่

ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น       

คณะกรรมการบริษัท 

 อํานาจ-หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. กํากับดูแลกิจการ  ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย  กลยุทธที่สําคัญ  แผนงานและ

อนุมัติงบประมาณประจําป 

2. พิจารณา  กําหนด  แกไข  เปล่ียนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาแตงต้ัง  ถอดถอน  และมอบอํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการบริหาร  กรรมการ

ผูจัดการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไปปฏิบัติ 

4. พิจารณาแตงต้ัง และเปล่ียนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริหาร   ประธาน

กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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5. กํากับดูแล  และจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท   ผูบริหาร 

รวมทั้งการใชทรัพยสินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ 

6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร   
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ 

8. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน   รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ  

และ/หรือ สอบทาน   และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการส่ังจาย การส่ังซื้อ การเชา และการเชาซื้อทรัพยสินให

คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ    

10. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ  
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน  บริหารเงิน  และการบริหารงาน  อาทิ          

การจัดหาแหลงเงินกู ระยะยาว  และ /หรือ  เงินทุนระยะส้ัน   ในสวนที่ เกินอํานาจของ  

คณะกรรมการบริหาร 

13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือทรัพยสินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ 

14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ 

15. พิจารณาและอนุมั ติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของ  ในสวนที่ เกินอํานาจ 

คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ขาย ทําลาย ตัดบัญชี  ซึ่งทรัพยสินถาวรเส่ือมสภาพไม

สามารถใชงานได  ในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

17. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซ่ึงสินคา

คงเหลือ  วัตถุดิบคงเหลือที่เส่ือมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในสวนที่เกินอํานาจ  คณะกรรมการ

บริหาร  และกรรมการผูจัดการ 

18. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ  ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ  และ/

หรือ หลักทรัพยอ่ืนใดที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ/หรือ ลงทุนในหนวยลงทุน 

หรือหลักทรัพยอ่ืนที่มีความนาเช่ือถือ  ที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร 

19.  พิจารณาและอนุมัติกอต้ังบริษัทยอย 

20. พิจารณาและอนุมัติกอต้ังบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม 
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21. กําหนดวัน เวลา  สถานที่จัดประชุมผูถือหุน  รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน  วัน

ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  และเสนออัตราการจัดสรรกําไร  เงินสํารองตามกฎหมาย   เงิน

สํารองทั่วไป   และ/หรือเงินปนผล  ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่เสนอตอผูถือหุน 

22. พิจารณาแตงต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็น      

เฉพาะเร่ือง 

23. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเช่ือลูกคาในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการ

บริหารและกรรมการผูจัดการ 

24. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ  หรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ทั้งนี้ เร่ืองใดที่กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทแมและ/หรือบริษัท โดยกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียหรือ  มีความขัดแยงทางผลประโยชน

ดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑของ            

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน เปนตน 

สรุปจาํนวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2558 
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน ไดกําหนดตารางการประชุมตามปกติของแตละคณะ ไวเปนการลวงหนา 1 ป และอาจนัดหมาย

เพิ่มเติมเปนการประชุมพิเศษตามความจําเปน คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุมโดยการเขารวมประชุม 

สรุปไดดังนี้ 

การประชุมของคณะกรรมการ 
แตละชุด 

ป 2558 
รวมจาํนวนครั้งทั้งสิน้ 

สามัญผูถือหุนประจําป 2558 1 

วิสามัญผูถือหุน  - 

คณะกรรมการบริษัท 5 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 

คณะกรรมการบริหาร 12 
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การประชุมของคณะกรรมการ 
แตละชุด 

ป 2558 
รวมจาํนวนครั้งทั้งสิน้ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 
 

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)  

 
รายชื่อกรรมการ สา

มัญ
 

ผูถื
อห

ุน 

วิส
าม

ัญ
 

ผูถื
อห

ุน 

กร
รม

กา
ร

บร
ิษัท

 

กร
รม

กา
ร

ตร
วจ

สอ

กร
รม

กา
ร 

บร
ิหา

ร 

กร
รม

กา
ร

พิจ
าร
ณ
า 

คา
ตอ

บแ

1.  นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง    1/1 - 5/5 - 8/11 1/ - 

2.  นายวรวทิย ศิริวัฒนวมิล 1/1 - 5/5 5/5 - 1/1 

3.  นายวิเชยีร โสพรรณพ

นิชกุล 

1/1 - 5/5 5/5 - 1/1 

4.  นายพนิิต นาคสุขุม 1/1 - 2/5 2/ 2/5 2/ - 1/1 

5.  รศ. ดร.เชนินทร เชน 1/1 - 5/5 3/ - 10/114/ - 

6.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล  1/1 - 5/5 - 10/114/ - 

7.  นายพพิิธ เชาววิศิษฐ  1/1 - 4/5 - 9/114/ - 

8.  รศ. ดร. พสิณฑ อุดมวรรัตน 1/1 - 5/5 1/5 5/ - - 

9. นายเจษฎา ศรศึก 0/11/ - 1/5 - - - 

10. ดร.ดามพ สุคนธทรัพย -  1/11 5/  3/11 5/ - 
1/  ลาออกเม่ือวันที่13 สิงหาคม 2558 

2/ ลาออกเม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากเสียชีวิต 

3/ ลาออกเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2558 

4/ ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจจําเปน 

5/ ไดรับการแตงต้ังเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

8.2 ผูบริหาร 
ผูบริหาร  หมายถึง  พนักงานของบริษัทผูดํารงตําแหนงทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอํานาจหนาที่ใน

ทางการบริหารของบริษัท และเปนผูบริหารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย คือ กรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา          

(ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของบริษัท)  ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย 
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และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไป 

หรือเทียบเทา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 5 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง 

ดร.ดามพ  สุคนธทรัพย รักษาการกรรมการผูจัดการ 

นายพพิิธ  เชาววิศิษฐ กรรมการผูจัดการฝายขายและการตลาด 

นายเกรียงศักด์ิ  ตรียาพงษ ผูจัดการอาวโุสโรงงาน 

นายอุดม  ต้ังเดชธีรชัย ผูจัดการอาวโุสฝายขาย 

นางสาวนงนชุ  คําไชยเทพ ผูจัดการอาวโุสฝายบัญชีและการเงิน 
 

โครงสรางการบริหารจัดการของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

 หมายเหต ุ: 1/  บริษัทไดรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัท แคปปทอล เอน็จิเนยีร่ิง เน็ตเวิรค จํากดั (มหาชน) 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 บริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัททําหนาที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท   อันไดแก 

การประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการบริษัทในการปฏิบัติและ

ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อีกทั้งดูแลใหกรรมการบริษทัและบริษัทมีการ

เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน  โปรงใส และสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตาม

มาตรฐานกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมปฏิบัติตามขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท     

คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  มีมติแตงต้ัง นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  เปนเลขานุการบริษัท  ซึ่งได

ผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 53/2013  

องคประกอบและคุณสมบัติ 
1. ตองมีความรูข้ันพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลที่

เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. ตองมีความรู ความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีในเร่ืองการกํากับ

ดูแลกิจการ 

3. มีความรูในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการส่ือสารที่ดี 
 (โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเลขานุการบรษิทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิในป  2558 
    ก) คาตอบแทนกรรมการ                
   บริษัทไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

คร้ังที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2558  เปนวงเงินรวม 1,950,000.-บาท  ซึ่งในป 2557 มิไดกําหนดมิไดกําหนดวงเงินไวแตจายเปนรายคร้ัง 

ทุกคราวที่เขารวมประชุม โดยกําหนดจายเปนรายคร้ังตามอัตราเดิม โดยกล่ันกรองรายละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ 

รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้ 
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(1)  ประธานกรรมการบริษัท  

• คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการเขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม) 

• คาเบ้ียประชุมคร้ังละ 12,500.-บาท   ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่

ไดรับเงินเดือนประจําแลว จะไดรับคาเบ้ียประชุมในการเขารวมประชุมคร้ัง

ละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม) 

• เบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000.-บาท   

• คาเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท  

(4)  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม) 

• เบ้ียประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คร้ังละ 20,000.-บาท     

• คาเบ้ียประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  คร้ังละ 12,500.-บาท  

 ทั้งนี้ในป 2558  บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตละชุดตามความเปนจริง  เปนจํานวน

เงินทั้งส้ิน 890,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คาตอบแทน (บาท)  
 

รายชื่อกรรมการ/ 
ตําแหนง 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิษัท

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
พิจ

าร
ณ
า

คา
ตอ

บแ
ทน

 

รว
ม 

1.  นายวุฒชิัย     ลีนะบรรจง 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 1/ 

- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

300,000.- - 12,500.- 312,500.- 

2.  นายวรวิทย    ศิริวฒันวิมล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

62,500.- 100,000.- 20,000.- 182,500.- 
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คาตอบแทน (บาท)  
 

รายชื่อกรรมการ/ 
ตําแหนง 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิษัท

 

คณ
ะก
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มก

าร
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วจ
สอ

บ 

คณ
ะก
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มก

าร
พิจ

าร
ณ
า

คา
ตอ

บแ
ทน

 

รว
ม 

3.  นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมพจิารณาคาตอบแทน 

62,500.- 62,500.- 12,500.- 137,500.- 

4.  นายพินิต  นาคสุขุม 2/ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการพจิารณาคาตอบแทน 

25,000.- 25,000.- - 50,000.- 

5.  รศ. ดร. เชนินทร  เชน 3/ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการผูจัดการ 

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

6.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

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

7.  นายพิพิธ      เชาววิศิษฐ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

20,000.- - - 20,000.- 

8.  รศ. ดร. พิสณฑ  อุดมวรรัตน 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 4/ 

- กรรมการตรวจสอบ 4/ 

- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 4/ 

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

9. นายเจษฎา   ศรศึก 5/ 12,500.- - - 12,500.- 
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คาตอบแทน (บาท)  
 

รายชื่อกรรมการ/ 
ตําแหนง 
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- กรรมการบริษัท 

10. ดร.ดามพ  สุคนธทรัพย  6/ 

- กรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- รักษาการกรรมการผูจัดการ 

12,500.- - - 12,500.- 

รวมทั้งสิ้น 645,000.- 200,000.- 45,000.- 890,000.- 

1/  ลาออกจากเปนประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

2/  ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เมื่อ

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2558 

3/  ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 

4/  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันท่ี 13 

สิงหาคม 2558 

5/  ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 

6/  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร วันท่ี13 สิงหาคม 2558 และรักษาการกรรมการ

ผูจัดการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 

  ข)  คาตอบแทนผูบริหาร 
  คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารส่ีรายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร

ในระดับเทียบเทารายที่ส่ีทุกราย มีดังนี้ 
 

ป 2558 ป 2557  

คาตอบแทนรวม จํานวน 

คน 

จํานวนเงนิ 

(ลานบาท) 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงนิ 

(ลานบาท) 

เงินเดือน เงินพิเศษ  คาเชาบาน   

เงินประกันสังคม  เงินกองทุนสํารองเล้ียง

ชีพและคาใชจายผลประโยชนพนักงาน   

5 6.22 6 7.93 
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8.4.2 คาตอบแทนอ่ืนๆ 
บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึง

ไดรับจากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกผูบริหารของบริษัท 

(1)  คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษทั 

- ไมมี - 

  (2)  คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร 

กรรมการบริหารและผูบริหารส่ีรายแรกรองจากผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับเทียบเทารายที่ส่ี

ทุกราย มีจํานวนทั้งส้ิน 5 คน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทไดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพจะไดรับเงิน

สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง  โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกัน

ดวย  หากเดือนใดสมาชิกไมไดสะสมเงินเขากองทุน  นายจางไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้นในเดือนนั้น 

ๆ เมื่อสมาชิกส้ินสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉล่ียผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน 

8.5 บุคคลากร 
8.5.1 จํานวนพนักงานทั้งหมด 
 

รายการ ป 2558 ป 2557 ป 2556 ป 2555 

จํานวนพนักงาน 

- สํานกังาน  

- สายการผลิต  
รวม 

 

50 

80 
130 

 

55 

78 
133 

 

58 

78 
136 

 

64 

76 
140 

 
8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจาํนวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

- ไมมี - 
 

8.5.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สาํคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 
- ไมมี - 

8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน  
 ในป 2558  บริษัทไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบ้ียขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ

คาตอบแทนอ่ืนๆ  เปนจํานวนเงินรวม 52.36 ลานบาท 
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เงินเดือนและคาแรง 
 คาตอบแทนรายเดือนที่จายใหพนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานใหกับบริษัท ซึ่งจะ

พิจารณาจากตําแหนงงาน หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอองคกร 

โบนัส 
 เงินพิเศษที่จายใหพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปนั้น โดยไมมีการกําหนดเปนอัตรา

ตายตัว 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อเปนสวัสดิการที่จัดใหพนักงาน และเปนการสงเสริมการ

ออมเงิน รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิก

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสม

เงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย เมื่อสมาชิกส้ินสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉล่ีย

ผลประโยชนสุทธิของกองทุน 

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 
บริษัทมีนโยบายสงเสริมดานการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยมุงเนนใหพนักงาน

ไดรับการฝกอบรมที่จะเปนประโยชนตอการทํางานของบริษัท ทั้งในดานทักษะการบริหาร การทํางานเปนทีม 

และทักษะดานวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมีการจัดฝกอบรมภายนอกสถานที่ รวมทั้งมีการฝกอบรมความรูและ

ทักษะในการทํางานสภาพจริง โดยมีหัวหนางานคอยดูแลและใหคําแนะนํา (On the job training) ทั้งนี้ในแต

ละปบริษัทจะมีการตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการในดานดังกลาวไวทุกป โดยจะพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเปนสําคัญ  ตลอดจนการบริหารจัดการตามความเหมาะสมของหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้

รวมไปถึงการสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการทํางาน  
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9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวย

ความโปรงใส  ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่  มีความสามารถในการแขงขันและเปน

ธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย   เพื่อสรางความเจริญ   เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งค่ังแกผูถือหุน  

โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และบน

พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัย

ความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันได

เสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน  มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใช

สติปญญาในการดําเนินงาน  พรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

สังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล  และย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ 

และไดมีการทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกป ซึ่งบริษัทเห็นวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแล

กิจการใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 

การเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
ดวยเห็นถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริต และเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส

สะอาด บริษัทไดมีสวนรวมแสดงเจตนารมณโดยเขารวมกิจกรรมรณรงคกับภาคีเครือขายของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายใหมีแนวปฏิบัติการตอตาน

คอรรัปชั่น โดยจะดําเนินการปรับปรุงคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมทางธุรกิจ และ

จรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อ

ประโยชนทางธุรกิจ”  และ “การใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันให

เกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง 

และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2558 คณะกรรมการ

บริษัทใหบริษัทเขารวมประกาศเจตนารมณในการเขาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริต ซึ่งไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558  

9.  การกํากับดูแลกิจการ 
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ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทจะไม

เรียกรอง หรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด จากลูกคา คูคา  ผูรับเหมา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัทไมวากรณีใดๆ รวมถึงดําเนินการจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการการกระทาํทีเ่ขาขาย 

หรือสุมเส่ียงในลักษณะดังกลาว และกําหนดมาตรการในการคุมครองบุคคลใดๆ ที่รองเรียนหรือใหขอมูล

เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถ    

ที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัยหรือขอรองเรียน เมื่อพบเร่ืองที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความ

เสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปน

ความลับของบริษัท  โดยผานชองทาง ดังนี้ 

• เลขานุการบริษัท 

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

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

โดยคณะกรรมการแตละคณะมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง  กรรมการบริษัทและ /หรือผูบริหารที่ ได รับการแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทและ/หรือผูบริหารของบริษัทในกลุม บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง 

เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) โดยทําหนาที่ในการดําเนินกิจการ และบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหนาที่ที่

มีและไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัท 
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ในป 2558  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ไดมีมติ

แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร จํานวน 4 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้  

 

รายชื่อกรรมการบรหิาร ตําแหนง 

1.  ดร.ดามพ  สุคนธทรัพย ประธานกรรมการบริหาร 

(ไดรับการแตงต้ังเมื่อวนัที ่13 สิงหาคม 2558 

2.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริหาร 

3.  นายพพิิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริหาร 

4.  นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร 

(ลาออกเมื่อวนัที ่13 สิงหาคม 2558) 

5.  รศ. ดร.เชนินทร เชน กรรมการบริหาร 

(ลาออกเมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2558) 

 
 อํานาจ-หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  

ขอกําหนด  คําส่ัง  และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

ทุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ  การดําเนินธุรกิจของบริษัท  บริษัทรวม กําหนด

แผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การขยายงาน  การประชาสัมพันธ  และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่

แตงต้ังบรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําป  ตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ  ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการ

เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําป  ในระหวางที่ ไมมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป 

4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จะได         

รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการ

ไวแลว 
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5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินดานสินทรัพย ไมวาจะเปนการซ้ือทรัพยสินถาวร  

เคร่ืองใชสํานักงาน  การซอมแซมและบํารุงรักษา  การตัดจําหนาย/ขายทรัพยสินถาวร  การเชา/

เชาซ้ือทรัพยสินเกินกวางบประมาณ  ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัท

ใหอํานาจไว 

6. ใหคําแนะนําการขยายธุรกิจในหลักการและการรวมทุนกับบุคคลอ่ืน  โดยไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป 

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ

ปกติของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว 

8. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอ่ืน ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจ

ไว 

9. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ใน

วงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว 

10. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน  การตลาด การบริหารงาน

บุคคล  และดานการปฏิบัติการอื่นๆ 

11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท  การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล  หรือ เงินปนผล

ประจําป  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

12.  ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด  โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจ

มอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  

เปล่ียนแปลง  หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ  หรือการมอบอํานาจนั้น ๆ ไดตามที่

เห็นสมควร 

13. ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร/สถาบัน

การเงิน  โดยใหมีอํานาจกําหนดช่ือผูมีอํานาจลงนามในการลงนามส่ังจายบัญชีธนาคาร  รวมไป

ถึงกําหนดเงื่อนไขในการสั่งจายบัญชีของธนาคารตางๆ ที่บริษัทไดมีบัญชีอยู 

14. พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน 

15. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุนสามัญ/หรือหนวยลงทุน

ในหลักทรัพยที่อยูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ  

หนวยลงทุนในตราสารหนี้  ในมูลคาการลงทุนในแตละสวนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได
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ใหอํานาจไวโดยอาจมอบหมายใหกรรมการบริหาร  คนใดคนหนึ่งทํารายการซ้ือหรือขายแทน

บริษัท 

16. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวมเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

17. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเช่ือลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทใหอํานาจไว 

18. ดําเนินการอ่ืนใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือ

รายการใด  ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดสวนเสีย 

หรือผลประโยชน  ในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับบริษัทแมและ/หรือบริษัท ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ .ศ .2535 ประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่

ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/ที่

ประชุมผูถือหุน ใหทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  ดังนี้  
 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง 

1.  นายวรวทิย ศิริวัฒนวมิล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรูดานการเงนิ 

2.  นายวิเชยีร โสพรรณพนิชกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรูดานบัญชีและการเงิน 

3. ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน กรรมการตรวจสอบ 

(ไดรับการแตงต้ังเมื่อวนัที ่11 

กรรมการอิสระและ 

มีความรูดานวศิวกรรม 
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง 

สิงหาคม 2558) 

4.  นายพนิิต  นาคสุขุม กรรมการตรวจสอบ 

(ลาออกเมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 

2558 เนื่องจากเสียชีวิต) 

กรรมการอิสระและ 

มีความรูดานกฎหมาย 

    นายคมวุฒ ิ พรนราดล เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป  นับต้ังแตวันที่ 23 เมษายน 2558  – วันที่ 22 

เมษายน 2561  โดย นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล และนายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล เปนผูมีความรูและ

ประสบการณในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทาน ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท  ไมมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดดํารงตําแหนง

เปนกรรมการตรวจสอบบริษัท 

 อํานาจ-หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal  audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง  โยกยาย  เลิกจางหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก  เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี  โดยไมมีฝาย

จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตสุมผล

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท            

ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล  

อยางนอย ดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน  เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎบัตร  (charter) 

(ซ) การอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการ และผูบริหาร

ระดับสูง 

ในป 2558  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ไดมีมติ

แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 4 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้  

รายชื่อกรรมการพจิารณา
คาตอบแทน 

ตําแหนง 

1.  นายวรวทิย ศิริวัฒนวมิล ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

2.  นายวิเชยีร โสพรรณพนิชกุล กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 
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รายชื่อกรรมการพจิารณา
คาตอบแทน 

ตําแหนง 

3.  นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการ 

4.  ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

(ไดรับการแตงต้ังเมื่อวนัที ่11 สิงหาคม 

2558) 

กรรมการอิสระ 

5.  นายพนิิต  นาคสุขุม กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

(ลาออกเมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 2558 

เนื่องจากเสียชีวิต) 

กรรมการอิสระ 

    นายฐานพนัธ ทรัพยสาคร เลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 

 อํานาจ-หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่มีใชอยูในปจจุบัน 

2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 

3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง    
ใหมีความเปนธรรมและเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

4. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนแกกรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจํานวนเงินและ

สัดสวน     การจายคาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม   

5. พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําที่
เกี่ยวของ 

6. พิจารณากําหนดเกณฑในการประเมินผลกรรมการผูจัดการ และคาตอบแทน เพื่อนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

7. กําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ และนําเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

8. พิจารณาการจายคาตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย   

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ หมายถึง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูบริหาร

ของบริษัท  
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มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท หรือตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนบังคับบัญชาฝายบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ภายในระเบียบที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

ในป 2558  บริษัทไดมีประกาศแตงต้ัง ดร.ดามพ สุคนธทรัพย เปนรักษาการกรรมการผูจัดการ ต้ังแต

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 

อํานาจ-หนาที ่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท 

2. มีอํานาจออกคําส่ัง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย 

3. เสนอนโยบาย  กลยุทธ   แผนงาน  และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท/

คณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน   รายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและ

เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 

6. กําหนดโครงสรางองคกร   อํานาจการบริหารองคกร  รวมถึงการแตงต้ัง  การวาจาง การโยกยาย        

การถอดถอน การกําหนดเงินคาจาง  คาตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน 

สวัสดิการ และการเลิกจาง พนักงานในตําแหนงผูบริหารในระดับตางๆของบริษัท  ซึ่งมิไดดํารง

ตําแหนงกรรมการบริหาร  และไมรวมถึงประธานกรรมการบริหาร 

7.   พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซอมแซมและบํารุงรักษา เชา และเชาซ้ือทรัพยสิน เคร่ืองใช

สํานักงาน    ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติที่เกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกิน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว 

8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ    

ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว 

9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ทําลาย  ตัดบัญชี  ซึ่งทรัพยสินเส่ือมสภาพไมสามารถ        

ใชงานได   มีมูลคาทางบัญชีรวมไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว 

10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน  หรือไปแสดงสินคา

ของบริษัทภายในประเทศ 

11.   พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคา

ของบริษัทที่ตางประเทศ 
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12.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท 

13. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย   นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเร่ือง

ทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือ 

14. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษัทในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษทั 

15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับของรัฐศีลธรรม

อันดีของประชาชนและขอบังคับของบริษัท 

16. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทํา

ธุรกิจปกติของบริษัท  ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดให

อํานาจไว 

17. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญและหรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยที่อยูใน                 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในมูลคาการลงทุนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดให

อํานาจไว 

18. พิจารณาการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  และอัตราดอกเบ้ีย 

19. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเช่ือลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทใหอํานาจไว 

ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือ

รายการใด ที่กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดสวนเสีย หรือ

ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับบริษัทแมและ/หรือบริษัท ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

รายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มี

เงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป 

ผูมีอํานาจควบคุม 
- ไมมี – 

9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารสูงสุด 
 (1) กรรมการอิสระ 
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 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให

เสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2552   โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  1 

มีนาคม 2552 เปนตนไป  ไดมีการแกไขหลักเกณฑกรรมการอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ

บริษัทตองเปนไปตามประกาศดังกลาว ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหกําหนดนิยามกรรมการอิสระ

ของบริษัท  ซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนดข้ันตํ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกําหนดใหถือหุน

ไมเกินรอยละ 0.50 (สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดการถือหุนไมเกินรอยละ 1)   โดยกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มี

ความเปนอิสระและมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.50  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ  หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของ  ผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา  

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ  หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะ

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ  

ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ  หรือที่ปรึกษาของ

สวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือ  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่

เปนบิดา  มารดา  คูสมรส  พี่นอง  และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  

ผูมีอํานาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

4. ไมมี  หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปน

ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม  ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท   ผูถือหุนรายใหญ  

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

กอนวันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ

เพื่อประกอบกิจการ  การเชา  หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย  รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ  หรือ

การให  หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปน

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหนี้

ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง  ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต 25 ลาน

บาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้สินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ
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คํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย

หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับ

รวมภาระหนี้สินที่เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปน  หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และ

ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือมีผู

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ

ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับ

แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึน  เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุน   รายใหญ  

หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง 9 แลว  กรรมการ

อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได 

 (2) การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด 
 - การสรรหากรรมการ  ปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  แตใน

กระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความ

เหมาะสมดานคุณวุฒิ  ประสบการณ  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม  

และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา  โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
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ใหความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวาง

ลง  โดยมิใชเปนการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการในตําแหนง

ที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท  

 ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี

ภายนอกที่บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 - การสรรหากรรมการอิสระ  การสรรหากรรมการอิสระนั้น ใหเปนไปตามองคประกอบกรรมการ

บริษัท  และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด  และตาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และใหนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน

บริษัท พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระ  หากมีกรรมการอิสระพนจากตําแหนง บริษัทจะสรรหาผูที่มีคุณสมบัติ

มาทดแทน และจะรักษาจํานวนกรรมการอิสระใหครบถวนตามหลักเกณฑ  

 - การสรรหาผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับสูง หมายถึง กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริษัท

ไดรวมกันพิจารณาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลาย

วิชาชีพทั้งดานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พรอมทักษะที่

จําเปนในการบริหารงานของบริษัท ดวยคุณสมบัติและนําประสบการณมาใชใหเปนประโยชนตอบริษัท 

รวมถึงการมีวิสัยทัศนเปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน รวมถึงการ

ปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนดังนี้ 

  1. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) 

  2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง (Duty of Care) 

  3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Loyally) 

  4.  กรรมการตอง “รับผิดชอบ” (accountable) ตอหนาที่ 

 ในป 2558 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางกรรมการ ทําใหสัดสวนกรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไม

เปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมะสมและไดปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่อยาง

เครงครัดโดยมีกรรมการอิสระรอยละ 50  

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
  บริษัทไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

• บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและ        

ผูถือหุนและกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวย

ความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง  ไมใชตําแหนงหนาที่

แสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท  โดยไมนํา

ขอมูลและทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอ่ืน  และหามกระทําการอันเปนการ

สนับสนุนบุคคลอ่ืนใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท  ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการ

นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษต้ังแตการตักเตือน

ดวยวาจาถึงข้ันเลิกจาง 

• นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเร่ืองดังกลาว  โดย

กําหนดบทลงโทษทางวินัยไว  ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด 

• ในป 2558 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ไม

ปรากฏวามกีารใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 

 การกาํหนดเรื่องการซ้ือขายหลักทรพัยของบริษทั  

• บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูล

ภายในทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  

นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่

รายงานการถือครองหลักทรัพย  หากมีการซื้อขายหุนของบริษัท  ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลง  และสงสําเนาให

เลขานุการบริษัท  ซึ่งเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด  ทั้งนี้ใหนับรวมถึงกรรมการและ

ผูบริหาร เมื่อแรกเขารับตําแหนงใหม  ตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

• เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการ
บริษัททุกทานเปนการลวงหนา  เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซ้ือขายหลักทรัพย 

• ในป 2558 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดไมปรากฏวามีการ

ซื้อขายหุนในชวงเวลาที่หามมีการซื้อขายหุน 

• บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง กรณีจะทําการซ้ือ

ขายหุนของบริษัท ใหแจงตอคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซ้ือขาย    



                     บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจําป  2558 

 

60 

รับรองความถูกตอง................................................. 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบญัชี 
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee) 
 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 

- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 1,557,360.-บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก

งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท 
2. คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
 บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น  

- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม  0  บาท และจะตองจายใน

อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงิน  0  

บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก

งานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท และจะตองจายใน

อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม  

0 บาท  

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 เพื่อใหสอดคลอง “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555” ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับ

ดูแลกิจการใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และกําหนดใหมีแนวปฏิบัติโดยไดจัดแบงเปน 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน  (Rights of  Shareholders) 

หมวดที่  2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีมกนั  (Equitable Treatment of  Shareholders) 

หมวดที่  3  การคํานงึถงึบทบาทของผูมีสวนไดเสีย  (Roles of Stakeholders) 

หมวดที่  4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  (Disclosure and Transparency) 

หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 

หมวดท่ี  1  สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ และเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกราย สงเสริมและอํานวยความ

สะดวกใหผูถือหุนใชสิทธิในเร่ืองตางๆ ทั้งสิทธิข้ันพื้นฐาน และสิทธิที่ตนเองสมควรไดรับอยางเต็มที่ ดวย

วิธีการและมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยแต
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ละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอ่ืน ดังนั้น ไดกําหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนในเร่ืองตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 

 1.  สิทธิขั้นพื้นฐาน 

• สิทธิในการเปนเจาของหุน การซื้อขาย หรือโอนหุนที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ 

• สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเร่ืองที่สําคัญ 

• สิทธิในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตน 

• สิทธิในการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

• สิทธิในการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผูถือหุน 

• สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกําไร / เงินปนผล อยางเทาเทียมกัน 

• สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันตอเหตุการณ โดย

บางเร่ืองแมวาตามกฎหมายจะไมไดอยูในเกณฑที่กําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็น

วามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบ บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้นทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  www.set.or.th และ 

ผานทางเว็บไซตของบริษัท  www.rwi.co.th   

2.  สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญ 

สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันตอเหตุการณ โดยบางเร่ือง

แมวาตามกฎหมายจะไมไดอยูในเกณฑที่กําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุน

ควรไดรับทราบ บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานทางเว็บไซตของตลาด

หลักทรัพยฯ  www.set.or.th และ ผานทางเว็บไซตของบริษัท  www.rwi.co.th 

 ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน เชน 

• บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ 

วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของ

ผูถือหุนสวนนอย 

• ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ 
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• รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และขอมูลที่จําเปนตอการ

ตัดสินใจของผูถือหุน  เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจและเชื่อมั่นวาโครงสรางการดําเนินงานมีความโปรงใส 

และตรวจสอบได  พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

สรางผลตอบแทนแกผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเนื่อง 

• บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือ

ผูถือหุนตางชาติ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-

mail : pipit@rwi.co.th  หรือ โทรศัพทสายตรง  (02) 682-6328 ตอ 450   

3.  สิทธใินการเขารวมประชุมผูถือหุน  
 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหมีการจัดการประชุมผูถือหุน ที่คํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกัน

ของผูถือหุนในการเขารวมประชุม ตามแนวทางของกฎหมาย ควบคูกับหลักปฏิบัติเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่

ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีทั้งในเร่ืองสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดใหมีการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน  (120 วัน) นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชี  และใน

กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซ่ึงเปนเร่ืองที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชนของ

ผูถือหุน  หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว  

บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป 

การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนที่โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่  372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล  

เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120  ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกรายไดเขารวมประชุม และ

จัดใหมีการเล้ียงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย  พรอมสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนใช

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน  โดยบริษัทได

ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผูถือหุนอยางตอเนื่อง  

ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 

9.00 น. ในการประชุมทุกป บริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนตามกฎหมาย ตลอดจนสงเสริมการใชสิทธิและ

ไมละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ดังนี้     

• แจงมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมผูถือหุน ประจําป 2558 ใหทราบลวงหนา

กอน 2 เดือนกอนวันประชุม คือ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 บนเว็บไซตของบริษัท 
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www.rwi.co.th และผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนสามารถ

จัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม 

• เผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.rwi.co.th) ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เปนการ

ลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม  และเปนขอมูลเดียวกับที่บริษัทมอบใหบริษัท ศูนย

รับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงใหผูถือ

หุนในรูปแบบเอกสาร (เปนภาษาอังกฤษกรณีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ) ลวงหนาในวันที่ 22  

เมษายน 2558  กอนวันประชุมผูถือหุน 8 วัน  เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูล

ประกอบการประชุม รวมทั้งไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 

วัน และกอนวันประชุม 31 วัน คือในวันที่ 30- 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2558   

• แจงหลักเกณฑและข้ันตอนการเขารวมประชุมใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม พรอม

แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนได และเปนแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขา

ประชุมดวยตนเองได  สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไวให

เปนผูรับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็

ได  ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท 

www.rwi.co.th  ทั้งนี้บริษัทไดแจงแนวทางการเผยแพรดังกลาวผานระบบขาวของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง 

• บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมแทนสามารถสงใบมอบ

ฉันทะเปนการลวงหนาไดไมนอยกวา 1 วันทําการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ

หลักฐานและการเขารวมประชุมเปนการลวงหนา  

 
การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน 

• บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง  

และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ  เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเร่ิมการ

ประชุมแลว  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ  พรอม

นับเปนองคประชุมต้ังแตวาระที่เขารวมประชุมและออกเสียงเปนตนไป  เวนแตผูถือหุนจะมีความเห็นเปน

อยางอ่ืน  โดยในการลงทะเบียน  บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขาประชุม  
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พรอมกับจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือหุนที่มอบ

ฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตน อีกทั้งจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับ   ผูถือหุนทุกรายเพ่ือใชในการ

ลงคะแนนเสียง 

กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

กรรมการอิสระซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหน่ึงเขาประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิ

ของตน  

• คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน  โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุม

ทุกคร้ังยกเวนเจ็บปวยหรือติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

30 เมษายน 2558 กรรมการบริษัทมีทั้งส้ิน 9 คน มีกรรมการเขารวมประชุม 8 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการ

บริษัท  ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ   ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

กรรมการผูจัดการ และผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงินของบริษัท เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอ

ซักถามในเร่ืองที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท 

นอกจากนี้ ยังมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จํานวน 2 คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ      

นางสาวชลิตา คงปรัชญา แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และท่ีปรึกษา

กฎหมาย คือ นายศักด์ิชัย  วิรุฬหชีว จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด  เขารวมประชุม

และเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดวย 

• กอนเร่ิมการประชุมตามวาระ  ผูดําเนินการประชุมทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวม

ประชุม พรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละ

วาระตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาวเปดการ

ประชุม 

กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู  โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับ

หนึ่งเสียงและไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอ่ืน 

• ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพิ่มวาระหรือ

เปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการ

นําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่

ในแตละวาระ หากมีผูถือหุนประสงคจะเพิ่มวาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากที่

กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ในป 2558 ไดมีผูถือหุน 8 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวของ เปนผูตอบ

ขอซักถามดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-

คําตอบ เปนลายลักษณอักษร   

• การลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย ในการใชสิทธิออกเสียงแตละวาระใชวิธีเก็บบัตรยืนยัน

ลงคะแนนของผูถือหุนเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจาก

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสําหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทไดนําระบบ Barcode เปนเคร่ืองมือ

ชวยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผูถือหุนรับทราบพรอมกัน เพื่อใหเกิดความถูกตอง 

รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 

 สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ ดังนี้ 

 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

วาระที ่ ราย หุน % ราย หุน % ราย หุน % 

1, 2 75 481,093,979 80.18 - - - - - - 

3-6 78 481,096,979 80.18 - - - - - - 

7 81 481,119,692 80.19 - - - - - - 

8-10 82 481,126,692 80.19 - - - - - - 

สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดเปดเผยขอมูลประกอบไวใน “หนังสือนัดประชุม” ไดแก 

1. การแตงต้ังกรรมการบริษัท : บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

โดยมีขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกต้ัง  การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนโดยระบุไวชัดเจน หากเปน

บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  และการเขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความ

เหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม 

และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึง

ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทยังมิไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 
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2. คาตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรร 

โดยพิจารณากําหนดจายเปนรายคร้ังตามการเขารวมประชุม โดยกล่ันกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ

เหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท   ทั้งนี้ บริษัทไดเสนอวงเงินคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

เปนประจําทุกป  และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการ

ถือหุนและการจัดการ  ขอ 2 โครงการจัดการ ขอยอยเร่ืองคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”  และแบบ 56-

1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร” 

3. การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทไดใหรายละเอียด

เกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ  คาตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูสอบบัญชี 

คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา และ  ความสัมพันธกับบริษัท  จํานวนปที่ทําหนาที่เปนผูสอบ

บัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา  และ

คาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยู ทั้งของบริษัท โดยไดผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” 

4. การจายเงินปนผล : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร  การจายเงินปนผล     ซึ่ง

เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับ

ปที่ผานมา  พรอมทั้งระบุวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิ

ในการรับเงินปนผล   

แนวปฏบัิติเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนสาํหรับการประชุม 

ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใด

กรรมการทานนั้นจะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

การปฏิบัติตอผูถือหุนหลังวันประชุมผูถือหุน 

• เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญ ผูถือหุน

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัท ในวันทําการ

ถัดไป 

• เลขานุการบริษัท บันทึกขอมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน  มี

รายช่ือกรรมการบริษัทที่เขา / ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ  คําถามหรือ
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คําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม  มีการสรุปผลการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยแยกเปน เห็นดวย  ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง  รายงานการประชุม

ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนประธานที่ประชุม และจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 14 วันนับแตวัน

ประชุมผูถือหุน   พรอมทั้งเผยแพรขอมูลและการบันทึกภาพการประชุมผูถือหุนใน Website ของบริษัท ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมตอง

รอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป  พรอมทั้งดําเนินการนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชย

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพ

บรรยากาศการประชุม เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม 

• หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผล  บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียด

การจายเงินปนผลใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิ

อยางถูกตองและครบถวน 

4.  การกระจายหุนการถือหุนของผูถือหุน 

• บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท และบริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม

ประชุมผูถือหุน ณ วันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558  และใหรวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 17 เมษายน 2558 

• คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 0.0002  

ซึ่งไมเกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท 

• สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float  เทากับรอยละ 25.21 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่ง

เกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท 

• บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เทากับรอยละ 0.78 ของหุนที่ออกจําหนาย

แลวทั้งหมด 

หมวดท่ี  2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั 

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลและใหความสําคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (AGM) ที่จัดโดย สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  พรอมทั้ง



                     บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจําป  2558 

 

68 

รับรองความถูกตอง................................................. 

เปนผูประเมินผลการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2558 โดยบริษัทไดเขารวมโครงการการ

ประเมิน AGM และไดรับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 

บริษัทมุงมั่นสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุน   รายใหญ 

ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งเปนเร่ืองที่บริษัทใหความสําคัญและไดกําหนด

เคร่ืองมือที่สนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกัน โดยการกําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุน

เขาประชุมไดโดยไมยุงยากจนเกินไป ดังนี้ 

 การใชสิทธิในการประชุมผูถือหุน 

(1) ผูถือหุนตางชาติ บริษัทไดจัดทําหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงาน

การประชุม เปนภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย  พรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของ

บริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ 

(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู  โดยหนึ่งหุนมีสิทธิ

เทากับหนึ่งเสียง (หุนของบริษัทเปนหุนสามัญทั้งหมด) 

(3) ในป 2558 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุน ทั้งหมด 1 คร้ัง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558  

โดยมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท ดําเนินการ

จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 8 วัน กอนวันประชุม และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท 

www.rwi.co.th ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ   ขอมูลผูถือหุน  การประชุมผูถือหุน  เปนการ

ลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม  เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม 

(4) บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง ซึ่งสามารถมอบ

ฉันทะใหกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขาประชุมเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน 

โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือสามารถ

เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและ

แตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน)  ซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

พรอมกับเผยแพรลงในเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถ Download ได 

บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะ   

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 มีผูรับมอบฉันทะให

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนผูออกเสียงแทน โดยมีจํานวนหุนที่เขา

รวมประชุมทั้งหมด 481,126,692 หุน คิดเปน 80.19 ของจํานวนหุนทั้งหมด 600,000,000 หุน ดังนี้ 
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ผูรับมอบฉันทะ จํานวน (ราย) จํานวนหุน สัดสวนรอยละ 

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

39 33,590,045 6.98 

บุคคลอ่ืน 9 445,576,053 92.61 
 

 (5) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระ และไมมีการเพิ่ม

วาระการประชุม  หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

(6) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือ

หุน เพื่อใหกระบวนการนับคะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่

ไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชมุ สวนที่

เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ผูถือ

หุนดังกลาวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แลวชูบัตรลงคะแนนท่ีไดรับเมื่อขณะลงทะเบียนข้ึน ซึ่งบัตรลงคะแนน

ดังกลาวนั้นจะมีชื่อของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจาหนาที่จะ

บันทึกคะแนนดวยระบบ Barcode พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน เพื่อความโปรงใสและ

ตรวจสอบได พรอมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทาน

สามารถทราบคะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย  ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไป

พรอมกัน 

(7) บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปโดยไมคิดคาใชจาย  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ / ไดรับ

มอบฉันทะที่ไมไดติดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ 

(8) บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2558 และจัดใหมีการเผยแพรรายงาน

การประชุม และภาพการประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของบริษัท ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม  

การดูแลการใชขอมูลภายใน และการกําหนดเรื่องการซ้ือขายหลักทรพัยของบริษัท   

 รายละเอียดปรากฏในขอ 9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

• บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง กรณีจะทําการซ้ือ

ขายหุนของบริษัท ใหแจงตอคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการ

ซื้อขาย    

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน   
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• บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใด

ฝายหน่ึง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการ

เปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางครบถวน 

• การทํารายการระหวางกัน บริษัทไดดําเนินการดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและ

เปนไปตามปกติธุรกิจการคาและเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการ

จัดวางระบบการปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวดวยความโปรงใส  และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และกําหนดไวในจริยธรรมที่ตอง

ปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน 

• บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่

เขาขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการตามข้ันตอนขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศ และขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัทไดเปดเผย

รายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกคร้ัง 

• บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระ

นั้น  เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ  

โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีทานใดบาง  

เมื่อเสร็จส้ินการประชุมไดเปดเผย ชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง  การกําหนดราคา  มูลคาของ

รายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)  ตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิด

ความโปรงใส  รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได 

การดูแลเรื่องการซ้ือขายสินทรัพย 

บริษัทดูแลการซ้ือขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ืองการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยในการทํารายการดังกลาว กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม 
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หมวดท่ี  3  บทบาทของผูมีสวนไดเสยี 

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม  

คํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจรวมกัน เอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการทําธุรกิจที่ยั่งยืน และ

ไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา  สิทธิตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครองดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย และปฏิบัติดวยความเสมอภาค 

และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จะรวมกันหาแนวทางแกไข และกําหนด

มาตรการที่เหมาะสมเปนประโยชนกับทุกฝาย 

ชองทางการมีสวนรวมของพนักงานและผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ติดตอส่ือสาร เสนอแนะ หรือแจงเบาะแส เมื่อพบ

เร่ืองที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจน

พฤติกรรมที่อาจะเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียนในกรณีที่

พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม ผานทางชองทาง ดังนี้ 

• เลขานุการบริษัท 

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

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โทร. (02) 682-6345 ตอ 492   E-mail : komwuthi@cenplc.com 

หรือที่อยูทางไปรษณียไดแก บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 900/14 อาคารเอสวี

โอเอทาวเวอร ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  โทรสาร (02) 682-

6328 

บริษัทกําหนดใหทั้ง 2 หนวยงานตองรายงานขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะ

กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และทําการ

สอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 
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 มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิด
ความไมปลอดภัย หรือความเสียหาย 

2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน 

โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจาก

สาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชนรบกวนการปฏิบัติงาน เปล่ียนตําแหนงงาน เลิกจาง เปน

ตน 

นอกจากนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ ตลอดจนขอ

รองเรียนผานชองทางและกิจกรรมท่ีบริษัทจัดข้ึน อาทิ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ซึ่งเปน

อีกหนึ่งชองทางที่คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุนซึ่งรวมถึงผูถือหุนรายใหญ   ผูถือหุนราย

ยอย และนักลงทุนสถาบัน มีโอกาพบปะ ส่ือสารและรับฟงรายงาน ความกาวหนาและผลการดําเนินงานของ

บริษัทในปที่ผานมา ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ซึ่งขอซักถาม ขอติชม ขอเสนอแนะ และขอ

รองเรียนตางๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของผูมี

สวนไดเสียทุกภาคสวน 

ทั้งนี้ บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม 

ดําเนินการโดยใชกลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปน

ระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดคํานึงถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียขององคกรอยาง

ตอเนื่องมาโดยตลอด  ทําใหในปที่ผานมาไมปรากฏกรณีที่บริษัทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การเลิกจาง 

ผูบริโภค การแขงขันทางการคาและส่ิงแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย 

จริยธรรมธรุกิจในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย โดยจัดทําเปนคูมือ “จริยธรรมธุรกิจและ

จรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเปนกรอบความ

ประพฤติดานจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงการสรางความสมดุลและเปนธรรมแกผู

มีสวนไดเสีย  ซึ่งไดเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัทดวย  รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดไวดังนี้ 
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ผูถือหุน  :   บริษัทเคารพในสิทธิของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย 

และกฎระเบียบตางๆ โดยบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ

สูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตและสรางผลตอบแทนที่เหมะสมและเปนธรรมอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอยางโปรงใสและมีระบบที่เชื่อถือได 

ในป 2558 บริษัทงดจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2557 เนื่องจากบริษัทตองสํารองเงินสด

เปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการตาง ๆ ในอนาคต 

นอกจากนี้ ไดรายงานผลการดําเนินงานของกิจการเปนประจําทุกไตรมาส และเปดเผยการทํา

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท 

ทั้งนี้  ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือ

เอกสารและขอมูลอิเลคโทรนิค  

 พนักงาน  : พนักงานของบริษัททุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนสวนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อน

ธุรกิจสูความสําเร็จตอเปาหมายทางธุรกิจขององคกร และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและ

เช่ือมั่นในองคกร  โดยดูแลพนักงานอยางเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ   สนับสนุนและเสริมสราง

บรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมๆ ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน 

บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการสงเสริมใหพนักงาน รูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไวใจกัน ปฏิบัติตอกันอยาง

สุภาพ และเคารพศักด์ิศรีในความเปนมนุษย และสิทธิสวนบุคคล 

 ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนใหมีความรู 

ความสามารถ ใหพรอมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสรางความมั่นคงใน

อาชีพ  และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทางการดําเนินงาน มีการใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความ

รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน 

สวัสดิการพนักงาน  :  บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อดูแลผลประโยชนแกพนักงานใน

ระยะยาวและเพื่อสงเสริมการออมเงินไวในอนาคต รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติกับบริษัทเปนระยะ

เวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 
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5 ของอัตราคาจาง และสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย เมื่อพนักงานพนสมาชิกภาพ 

พนักงานจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉล่ียผลประโยชนสุทธิของกองทุน  และเปนส่ือกลางใหความ

ชวยเหลือในเร่ืองสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน  และ ดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยจัดสวัสดิการตางๆใหแกพนักงานของบริษัท ดังนี้ 

- จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน 

- จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานท่ี อยางตอเนื่อง  

- จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส  คาเขากะ  คาประสบการณ ฯลฯ 

- จัดใหมีเคร่ืองแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน 

- จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน 

- จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง  คาพาหนะ คาน้ํามัน 

- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรส

ของพนักงาน 

- จัดใหมีเงินสงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม 

- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด 

- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน 

- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขา

กองทุนในอัตรา  รอยละ 5  ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนใน

อัตราเดียวกัน 

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียงจากการทํางาน 

- จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซ่ึงจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการ

พัฒนาและเพิ่มความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง 

- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน 

- จัดใหมีสหกรณออมทรัพย 

- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือคาเชาบาน 

- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑและยา 

- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดี

ในหมูพนักงาน 
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ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน  :   บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลเร่ืองความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน  โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม  เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน  โดยจัดใหมีการตรวจสอบ

ความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดต้ังกลอง

วงจรปด  (CCTV)  ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดใหมีการ

ฝกซอมดับเพลิงเบ้ืองตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป   

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพรขอมูล ขาวสารความรูตางๆ เกี่ยวกับการปองกันโรค และ

การดูแลสุขภาพแกพนักงานผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ  

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน :  บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรู

ความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งใน

ดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต 

 ชองทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน :  บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร 

เสนอแนะ รองเรียน และแจงปญหาตางๆ ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานคณะกรรมการ

จริยธรรมทางธุรกิจ หรือผานระบบเว็บไซตของบริษทั และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

ในปที่ผานมาขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษา

ความสัมพันธอันดีตอกัน  บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและ

เสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใชกลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไว

เปนความลับของบริษัท 

สิทธิมนุษยชน  : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด 

และถือวาพนักงานทุกคนไดรับเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคลอยางเทาเทียมกัน  ไมมีการเลือกปฏิบัติ  

ทั้งการแบงแยกสีผิว  เชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 

• ใหความรูเร่ืองสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ

มนุษยชน 

• หลีกเล่ียงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
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• ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การ

งาน ไมมีการเลิกจางอยางไมเปนธรรม  

• จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการ

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใส

และดําเนินการอยางเปนธรรม 
 

 ลูกคา :  บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของ

ธุรกิจบริษัทดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเสมอภาค และ

เปนธรรม โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมของทั้งสองฝาย และสงมอบสินคาและ

บริการในราคาที่เปนธรรม 

• จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความ

ตองการของลูกคาดวยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของ

ลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 

• คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ตามนโยบาย

คุณภาพของบริษัท   “มุงมั่นผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  สงมอบตรงเวลา  พัฒนาอยางตอเนื่อง” 

• จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ 

เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและบริการไดอยางสะดวก  โดยเนนการเขาถึงความตองการของ

ลูกคาอยางแทจริง พรอมจะดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค 

 ในป 2558 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยสําคัญ สวนขอรองเรียนอ่ืนๆ บริษัทไดนํามา

วิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อดําเนินการแกไข ปองกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใชกับทั้งองคกร  เพื่อมิให

ขอบกพรองนั้นเกิดข้ึนอีก   และจากการที่กรรมการผูจัดการใหความสําคัญตอเร่ืองดังกลาว  โดยกําหนดให

หนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองรายงานตอฝายบริหารทุกคร้ัง เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไป

ดวยดี พรอมเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  สรางความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและลูกคาใหม   สงผลใหมี

คําส่ังซื้อสินคาอยางตอเนื่อง 

 คูแขงทางการคา :  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปน

ธรรม  ปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอคูแขงทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรม

ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม

เหมาะสม และไมทําลายช่ือเสียงโดยการกลาวหา ใหรายคูแขงทางการคา 
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ในป 2558 บริษัทและบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

 คูคา  : บริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยต้ังอยูบน

พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซ่ึงความเส่ือม

เสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมาย 

• ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทาง

การคา 

• มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับคูคา  เพื่อ

เสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win 

Win Situation 

• กระบวนการจัดซ้ือจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา 

เพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา 

•   มีแนวปฏิบัติสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

ในป 2558 ไมปรากฏวามีกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา 

 เจาหนี้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด  พรอมสรางความสัมพันธกับ

เจาหนี้ เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นและความไววางใจกัน  โดยจายชําระใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตาม

ขอตกลงอยางเครงครัดและตรงตาม Credit term ที่ไดตกลงไวลวงหนา บริษัทใชวิธีการโอนเงินผานธนาคาร

ในระบบ Media Clearing ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนี้  ปจจุบันบริษัทมีเพียงเจาหนี้ทางธุรกิจ 

ซึ่งในปที่ผานมาไมปรากฏวาบริษัทมีการผิดนัดชําระหนี้ใด ๆ 

 แรงงาน :  บริษัทดูแลใหการดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน  ไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย 

 สิทธิทางการเมือง :  บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งผูบริหารและพนักงานไมใชอํานาจหนาที่ชี้ชวน ให

เพื่อนรวมงาน รวมทั้งผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม  

 ภาครัฐ : บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับ

ดูแลอยางเครงครัดโดยใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง  ตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอ 

พรอมสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐ  ทั้งนี้บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตาม
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ขอกําหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  ภาษีปาย  ภาษี

โรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 สังคม และชุมชน  :  บริษัทไดจัดกิจกรรม หรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาสังคมและชุมชน  และสรางความเขาใจ และส่ือสารกับสังคมและชุมชนถึงการดําเนินงานของ

บริษัท ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยไมปกปดขอเท็จจริงที่อาจเปดเผยได 

 สิ่งแวดลอม  :  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และ

การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจ

ของบริษัท 

• สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยาง

ตอเนื่อง  โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภายใน 

• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ  ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ  เพื่อลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 

• เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการส่ิงแวดลอม  บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนด

ดานบริหารจัดการส่ิงแวดลอมตาม มาตรฐาน ISO  14001:2004  

การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดลอม :  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอ

การรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมีสวนรวมดูแลรักษาส่ิงแวดลอม   จึงเสริมสราง

ความรูเร่ืองส่ิงแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารใหความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

 การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ :  บริษัทกําหนดนโยบายใหพนักงานใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  มีระบบควบคุมการใชพลังงาน และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทั้ง

องคกรมีสวนรวมในประหยัดพลังงานในทุกดานทั้งไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปาอยางตอเนื่อง  ทั้งสถานท่ี

ทํางานและในครัวเรือน    ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลก

รอน และลดปริมาณการใชกระดาษดวยการรณรงคใหใชกระดาษ 2 หนา พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทดแทนการใชกระดาษ เปนตน 

นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา :  บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนิน

ธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม  ดังนั้นบริษัทจะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
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แตสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการสนับสนุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทั้งดาน

ขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ และบริการ  รวมถึงการรวมคิดรวมทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐ อยาง

ตอเนื่อง  เพื่อใหไดนวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา       

ในป 2558 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง

การคา 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน 
เพื่อประโยชนทางธุรกิจ : บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในความถูกตอง โดยจัดใหมีแนวทาง

ในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหผูบริหารและ

พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ไมสนับสนุนใหมีการสรางความสําเร็จของงาน

ดวยวิธีการทุจริต โดยพนักงานทุกคนที่ผานการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม จะตองไดรับการฝกอบรมและ

ใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นของบริษัท  คณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

• หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรองหรือยอมรับ

ซึ่งทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ 

หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางมิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม 

• หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใหหรือเสนอที่จะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชน

อ่ืนใดแกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดตอ

กฎหมาย หรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่ของตน 

• จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง 

• จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพื่อใหพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจง

เบาะแสอันควรสงสัย โดยม่ันใจวาจะไดรับการคุมครอง และแตงต้ังเจาหนาที่ที่มีหนาที่

ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา 

การแจงเบาะแส และขอรองเรียน  

เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแก พนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

สามารถติดตอส่ือสาร หรือแจงเบาะแส เมื่อพบเร่ืองที่อาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม 

การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณหรือ นโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจน
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พฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท หรือไมไดรับความเปนธรรม รวมถึง

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและรองเรียน ดังนี้ 

1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.rwi.co.th 

2. แจงผาน E-Mail  / โทรศัพท 

• เลขานุการบริษัท 

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

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โทร. (02) 682-6345 ตอ 492   E-mail : komwuthi@cenplc.com 

3. แจงผานไปรษณีย : สงถึง  คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส 

900/14  อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร  ชั้น19  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 

4. แจงผานโทรสาร    : (02) 682-6362 

โดยเบาะแส ขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการ พิจารณาและดําเนินการตามความ

เหมาะสมโดยพิจารณาเปนรายกรณีไป 

มาตรการคุมครองผูรองเรียน  

• บริษัทกําหนดใหผูที่รับขอมูล  จากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรับเร่ืองรองเรียน หรือ

แจงเบาะแสการกระทําคอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู

รองเรียน หรือผูใหขอมูลเกี่ยวกับกับการคอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูให

ขอมูล ไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืนที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่

ที่กฎหมายกําหนด 

• บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ  และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน 

โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน  รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง  

จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน  เชน  

รบกวนการปฏิบัติงาน เปล่ียนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน 
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บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนผาน

ชองทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดข้ึน อาทิ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท และ บริษัทจดทะเบยีน

พบผูลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งขอซักถาม ขอติชม ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนตางๆ จะสงตอให

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาค

สวน 

ในปที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล 

เนื่องจากไมไดประกาศขอมูลจากเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกําหนด รวมถึงไมปรากฏกรณี

ที่บริษัทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และส่ิงแวดลอม และไม

ปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อปองกันมิให

พนักงานทุกจริต คอรรัปชั่นตางๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หนวยงานตรวจสอบภายในจะ

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

ตามลําดับ  

และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2558 บริษัทไดประกาศ

เจตนารมณในการเขาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งไดผานการอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 

 ในป 2558 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการรองเรียน เร่ืองการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ

ของบริษัท 

นโยบายและแนวปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด :  บริษัทมีนโยบาย

การใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ผูบริหารและพนักงาน 

อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทําดวยความ

โปรงใส และ สามารถเปดเผยได ทั้งนี้ ของขวัญที่ไดรับควรเปนส่ิงที่มีมูลคาไมมากนัก ไมควรเปนเงินสด หรือ

เทียบเทาเงินสด  

นโยบายการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมนุม :  บริษัทสนับสนุนใหจัดกิจกรรมหรือ

เขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนโดยจะตองจัดใหมีกิจกรรมทุกปตามวาระ

และโอกาส ซึ่งในป 2558 บริษัทไดเขารวมทํากิจการดังนี้ 
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- บริษัท ไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม CSR เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ใน

โครงการ  “โครงการรวมถวายส่ิงของสํานักสงฆ  ณ วัดปากุลสุวรรณ” โดยบริษัทไดรวมถวายส่ิงของที่จําเปน

และถวายปจจัย  และอีกหนึ่งโครงการ คือ “โครงการปนน้ําใจสูมูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมูบานเด็ก” โดยบริษัทจะ

มอบทุนการศึกษา ส่ิงของที่จําเปน  อุปกรณการเรียน พรอมส่ิงของอุปโภค บริโภค  

- บริษัทไดเขารวมทํากิจกรรมกับหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

• สนับสนุนทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา ณโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด 

• สนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ณ วัดโสภณวนาราม 

• สนับสนุนกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานต  รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย 

• รวมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังที่ 42 รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

• สนับสนุนบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุแผนดินไหวในประเทศเนปาล รวมกับ 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และมูลนิธิอุตสาหกรรมไทย 

• สนับสนุนการจัดทําหนังสือ "จังหวัดระยอง ป 2558" รวมกับ สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน 

• รวมงานวันส่ิงแวดลอมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยรวมใจผลิตอุปกรณชวยพนยา

โรคหืด Thai kid Spacer  

• กิจกรรม 5ส. พัฒนาวัดหวยโปง คร้ังที่ 1 

• รวมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังที่ 43 รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

• สนับสนุนรวมกิจกรรม โครงการรณรงครักษาความสะอาดและพิทักษส่ิงแวดลอม 12 สิงหา 

มหาราชินี รวมกับเทศบาลมาบตาพุด 

• สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ (โครงการเทศกาลผาปามหากุศลฯ) รวมกับ

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง 

• สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด 

• สนับสนุนการซ้ือเคร่ืองเขยาโลหิตอัตโนมัติ รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 



                     บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจําป  2558 

 

83 

รับรองความถูกตอง................................................. 

• สนับสนุนบริจาคเงินทอดกฐินพระราชทาน วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย รวมกับ การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

• กิจกรรม 5ส. พัฒนาวัดหวยโปง คร้ังที่ 2 

• รวมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังที่ 44 รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

หมวดท่ี  4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพขอมูล และการเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียม

กัน  โปรงใสและเปนธรรม ดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงิน

และไมใชขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท 

เพื่อใหผูถือหุนและผูสนใจไดทราบขาวสารที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันเวลา โปรงใส 

เทาเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน 

บริษัทเปดเผยขอมูลผานชองทางที่เขาถึงไดงายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพรขอมูลทั้งขอมูลภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท 

www.rwi.co.th เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความมั่นใจ ดังนี้ 

1.  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทไดจัดทําและไดมีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน  รวมทั้งมีการกํากับดูแลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย

ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th 

 2. เปดเผยขอมูลสําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน  บริษัทไดดําเนินการ

เปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ซึ่งผานการ

พิจารณาตรวจสอบตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว  โดยเผยแพร ผานชองทางตลาดหลักทรัพย  และ เว็บไซตของ

บริษัท www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

• ขอมูลที่เปดเผยในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปของบริษัท บริษัทไดจัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชนสําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแล

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th 

  ในปที่ผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด 

• ดานงบการเงินประจําปและงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง

ความสําคัญของการจัดทํารายงานการเงินที่ถูกตองและโปรงใส ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชี

ดวยความระมัดระวัง ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการ

ดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท ซึ่งไดจัดทํางบการเงิน และผานกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชี ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผู

ถือหุน และนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ไดเปดเผยตอผูถือหุนหรือนัก

ลงทุน กอนครบระยะเวลาที่กําหนด พรอมเปดเผยขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน มีคําอธิบาย และการวิเคราะหเพื่อประโยชนของผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูที่มีความรู ความชํานาญ มีความเปนอิสระ และไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไมมี

ความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท  ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมี

ความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทอยางแทจริง  ทั้งนี้บริษัทได

เปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอ่ืนๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีไวในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของ

รายงานประจําป 

ในป 2558 งบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองแบบไมมีเงื่อนไข และไมมีขอสังเกต จาก

ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. 

ตรงตอเวลา 

3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง
การเงิน   บริษัทตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปดเผยขอมูลดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ  และผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และเพื่อใหเกิด

ความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

เปดเผยไวในรายงานประจําป และ  แบบ 56-1 ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี  โดยรายงานดังกลาวได
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แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ 

ซึ่งนักลงทุนสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

4. การเปดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหวางกัน) และ/หรือ การไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย การทํารายการดังกลาวของบริษัทจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน

อยางรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการเปดเผยรายการ

ดังกลาวที่ไดรับการพิจารณาและอนุมัติ  โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงาน ก.ล.ต.  เปดเผยการทํารายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท  พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป  ในหัวขอ “รายการ

ระหวางกัน” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “12. รายการระหวางกัน” 

5. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองจัดทําแบบรายงานการซ้ือขาย
หลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ไดแกคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

กิจการของบริษัท ใหรายงานตอบริษัททราบทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง  โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให

ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้  

• รายงานเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารคร้ังแรก 

• รายงานทุกคร้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

• รายงานเปนประจําทุกส้ินป 

• ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง 

กรรมการทานนั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนได

เสีย 

• ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 

เดือน นับจากวันที่ไดรับการเลือกต้ัง / แตงต้ัง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลีย่นแปลง และ

ภายใน 30 วันตองรายงานประจําปนับจากวันส้ินป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนา

รายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแกประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 7  วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน  

   ในป 2558  กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย 

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว  
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6. การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม  บริษัทไดกําหนดไว

ในพันธกิจของบริษัท เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม  ซึ่งถือเปนภารกิจที่ทุกคนใน

องคกรตองมีสวนรวม   

7. การพบปะและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูง และ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงานท้ังบริษัท  บริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะ

กรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและทุก

เดือน เพื่อรับทราบถึงเปาหมายธุรกิจขององคกรและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารใหพนักงานทั่ว

ทั้งองคกรเขาใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความ

รับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ 

ในป 2558 ประธานกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร 

ผูบริหารระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกป  โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ

เชิงรุกและปรัชญาการทํางาน พรอมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจขององคกร 

 8. งานดานผูลงทุนสัมพันธ  บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูล

สําคัญ ตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

และหลากหลายชองทาง  โดยสามารถติดตอไดโดยตรง 

• คุณพิพิธ  เชาววิศิษฐ   

เลขานุการบริษัท 

โทรศัพท : (02) 682-6328 ตอ 450 โทรสาร : (02) 682-6362 

E-mail  :  pipit@rwi.co.th 

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไป ไดมีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาที่ของบริษัท  เพื่อขอขอมูลในการ

พิจารณาการลงทุน  หนวยงานดังกลาวไดใหความสําคัญและใหความรวมมือเปนอยางดีกับบุคคลดังกลาว

มาโดยตลอด 

นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ตอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย  และสํานักงาน  ก.ล.ต. ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว 

บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้ 
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 1. เปดเผยโครงสรางการถือหุน โดยเปดเผยรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ 

วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันวันประชุม และเผยแพรผานเวบ็ไซตของ

บริษัท www.cenplc.com 

 2. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดง

จํานวนหุนที่ถือ ณ ตนป ส้ินป และที่มีการซื้อขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุน

และการจัดการ  ขอ 2. โครงสรางการจัดการ หัวขอยอยเร่ืองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของ

กรรมการและผูบริหาร และแบบ 56-1 หัวขอ “8.1 คณะกรรมการบริษัท” 

 3. เปดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพ

ในการแขงขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงาน

ประจําป ในหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ” และ

ผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได 

 4. เปดเผยปจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเส่ียง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทัง้แนวทาง

การปองกันหรือลดความเส่ียง ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเส่ียง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “3. 

ปจจัยความเส่ียง” 

 5. เปดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมทั้งประวัติ 

บทบาท และหนาที่ จํานวนคร้ังของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน  สัดสวนการถือหุน การดํารง

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน  วัน เดือน ป ที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ และขอมูลการฝกอบรมของ

กรรมการแตละทาน ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  ขอ 2. โครงสรางการ

จัดการ  หัวขอยอยเร่ืองสรุปจํานวนคร้ังการเขารวมประชุม และหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการ

บริษัทและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท  เร่ืองสรุปจํานวนครั้งการเขารวม

ประชุม และหัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

 6.  เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ 

ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนที่แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย และ

นโยบายการคาจายคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและ

การจัดการ  ขอ 2 โครงการจัดการ ขอยอยเร่ืองคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวขอ 

“8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร” 
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 7. เปดเผยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือ

หุนและการจัดการ ขอ 1. โครงสรางการถือหุน ขอยอยเร่ืองนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ใน

หัวขอ 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

 8. เปดเผยการแตงต้ังผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต.  รวมทั้งเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีหรือบริษัทสอบ

บัญชี ในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี” 

 9. เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” 

และแบบ 56-1  ในหัวขอ “8.2 ผูบริหาร เร่ือง โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท และผานเว็บไซตของ

บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได 

 10. เปดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามขอกําหนดของ

สํานักงาน ก.ล.ต.  พรอมรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําป 

หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5” 

 11. เปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซต

ของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได 

 12. เปดเผยรายงานประจําปของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได 

13. เปดเผยขอบังคับบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถ

ดาวนโหลดได 

หมวดท่ี  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการช้ีแนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ติดตาม

ดูแลการทํางานของฝายจัดการ จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ

พนักงาน กํากับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุน พรอมดูแลใหบริษัท มีการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ อยางถูกตอง ตามกฎหมาย 

ในปที่ผานมา ไมปรากฏวาบริษัท 



                     บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจําป  2558 

 

89 

รับรองความถูกตอง................................................. 

- มีการกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และสํานักงาน ก.ล.ต. 

- มีการกระทําผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจริยธรรม 

- มีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแล

ของคณะกรรมการ 
  

1.  โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบดวย  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน รวมถึงประธานบริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม 

ตรวจสอบได และเปนการถวงดุลระหวางกัน 

 หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกคร้ัง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดยอย ในป 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

โดยมีมติแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยาง

ชัดเจน  

ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน  แตไมมากกวา 15 คน และ

กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในป 2558 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบดวย 

จํานวน (คน)  

ชาย หญิง รวม 

สัดสวน 

รอยละ 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 - 4 50.00 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร - - - 0.00 

กรรมการอิสระ 3 - 3 50.00 

รวม 6 - 7 100.00 
  

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 70 ของกรรมการทั้ง

คณะซ่ึงเปนสัดสวนที่มากกวามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.34 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน 
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 1.1  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทและ

ปฏิบัติขอบังคับกรรมการบริษัท ซึง่ไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

 1.2 การสรรหากรรมการ 

 รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

 1.3 การกําหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิได

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาด

หลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน 

1.4 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน วาระการดํารงตําแหนงตาม

ขอบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษทั

มหาชน จํากัด   และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการ

บริษัท เปนผูสรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปน

ผูมีความรู ความสาzมารถ และมีประสบการณ ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนง ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1 คณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ เพราะเปนผูทรงคุณวุฒิ 
มีความรู ความสามารถทางธุรกิจ มีความต้ังใจและความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ

บริษัท  ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

• คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกัน  

เนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติมติเลือกต้ังกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น 

• คณะกรรมการบริษัท ไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกต้ังกรรมการอิสระที่ออก

ตามวาระโดยมีจํานวนปการดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงาน

ประจําป 
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ในป 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการอิสระ ปที่ไดรับการแตงต้ัง จํานวนป ดํารงตําแหนง 

1. นายวรวิทย ศริวัฒนวมิล 24 เมษายน 2552 6 ป 

2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล 26 กุมภาพนัธ 2556 3 ป 

3. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน 13 สิงหาคม 2558 4 เดือน 

ประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําและเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมีความเปนอิสระ 

โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่  และสนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝายบริหาร  

ทั้งนี้  ประธานกรรมการบริษัทมิใชกรรมการอิสระ แตเช่ือมั่นวาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระ

พรอมทั้งใหกรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร  ซึ่งบริษัทเช่ือมั่นวาประธาน

กรรมการบริษัทใหความสําคัญและเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  ซึ่งในการพิจารณา

ตัดสินใจเร่ืองที่สําคัญตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละคณะท่ีเกี่ยวของใหเกิดความถวงดุล

และมีการสอบทาน  สนับสนุนใหปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

ในป 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจํานวน 5 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําในการ

บริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารไดมีสวนรวมกําหนดนโยบายและเปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท 

1.5 เลขานุการบริษัท 
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท

ตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน

และภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังให  นายพิพิธ เชาววิศิษฐ เปนเลขานุการบริษัท ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งไดผานการอบรมหลักสูตร

เลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน

ที่ 53/2013 
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2.  คณะกรรมการชุดยอย 
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 คณะ ประกอบดวย  

คณะกรรมการชุดยอย 

จํานวน 

(ราย) 

กรรมการ

อิสระ 

กรรมการที ่

ไมเปน

ผูบริหาร 

กรรมการที ่

เปนผูบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร 3 - - 3 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - 

3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 4 3 1 - 
 หมายเหตุ :   - คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

  - คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป 

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาที่การดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทและกรรมการชุดยอย  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง 

รอบคอบ และมีความเปนอิสระ  เชื่อไดวากรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด  และ

โครงสรางในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน    

บริษัทไดจัดทํากฎบัตรอํานาจหนาที่ชุดปรับปรุงคร้ังลาสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และอํานาจหนาที่ของกรรมการ

ผูจัดการ  โดยไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ  และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558    (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย)    

รวมทั้งไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

บริหาร และกรรมการผูจัดการ ชุดปรับปรุงคร้ังลาสุดเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัท  โดยไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 

●  คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท  3 คน   ที่มีความรูความสามารถและ

ประสบการณหลายดาน  มีความเขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี 
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 คณะกรรมการบริหาร  มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ  

โดยมีกรรมการบริษัท  และ/หรือผูบริหารซึ่งไดรับการแตงต้ังและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารง

ตําแหนงกรรมการบริหาร   ภายใตระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว  มีวาระการดํารงตําแหนงคราว

ละ 1 ป  ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  

●  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน  ซึ่งลวนเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจ และมี

ประสบการณทางดานบัญชี  การเงิน  และบริหารเปนอยางดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่  

บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนและ

ปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปญหาความขัดแยง

ทางผลประโยชนใหเปนไปอยางสัมฤทธ์ิผล  สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอ่ืน  

สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีข้ึน  กระบวนการ

ตรวจสอบภายในและการส่ือสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท  มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 

●  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ

ทั้งหมดและเปนกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหาร  เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและ

ผูบริหารระดับสูง  โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน   ประสบการณ  ภาระหนาที่  

และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  ซึ่ง

ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี

ภายนอกที่บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ป ที่ผานมา 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกต้ังจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญใน

การกําหนดนโยบายการบริหาร โดยไดรวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ  ทศิทางในการดาํเนนิ

ธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจําป  เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทาง

เดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณ

ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บริษัทเปดเผยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏใน

แบบ 56-1 ขอ 8. คณะกรรมการ) 

ในป 2558 คณะกรรมบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไป

โดยถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝน

กฎระเบียบของทางการ 

3.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

• ภาวะผูนํา 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในธุรกิจหลักของ

บริษัท  ไดกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และเปาหมาย ไวอยางชัดเจน  ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและ

งบประมาณประจําป  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ  และบรรลุ

เปาหมายธุรกิจของบริษัท  โดยทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามแผนงานตาง 

ๆ มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  รวมทั้งไดกําหนดและแยกบทบาท หนาที่ และ

ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ  

คณะกรรมการ  จะกําหนดตัวชี้วัดและต้ังคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวต้ังแต

ตนป โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะไดทราบสถานะ การดําเนนิการ 

หากผลการดําเนินการตํ่ากวาเปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไข และ

ปรับเปล่ียนกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะกับสถานการณที่เปล่ียนไป 

นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการ

ปฏิบัติงาน  ตลอดจนระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ  และดูแลใหมีการบริหารความ

เส่ียงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชนอยางเต็มที่  โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน  อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่

รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  ซึ่งเปนสวนไดเสียที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนประกาศกําหนด 

• วิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนด

วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปใน
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ทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป ในป 2558 บริษัทไดกําหนด

วิสัยทัศนใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

3.2 ดานการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ไดกําหนดนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ และ

จรรยาบรรณพนักงาน  เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใชเปนแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองคกร ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ดี เพื่อเสริมสรางให

องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ  กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและนัก

ลงทุนทั่วไป สรางความมั่นคงแกกิจการและสรางผลตอบแทนที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และ

สังคมโดยสวนรวม  ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให

เหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ พรอมไดนําข้ึนเผยแพรใน Website ของบริษัท 

3.3  ดานความขัดแยงทางผลประโยชน 

(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน) 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล  เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน การทํา

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมในการทํารายการ

ดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหอง

ประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจ และเปดเผยขอมูลทันทีเพื่อความ

โปรงใส  

3.4  ดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม  สิง่แวดลอม  และสิทธิมนษุยชน 

       คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม

ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให

ดีข้ึน  เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใชแรงงานอยางเปนธรรม  สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันได

อยางยั่งยืน 
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3.5  ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

• การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน  ดาน

รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบ

ภายในมีหนาที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว  เพื่อรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  โดยหนวยงานตรวจสอบดังกลาวมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the 

Treadway Commission) คือ องคกรและสภาพแวดลอม  การบริหารความเส่ียง  การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 คร้ัง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย  ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread 

way Commission)  มีความเห็นสรุปไดวา บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  

ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ 

“การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง” และ แบบ56-1 “ขอ 11. การควบคุมภายใน” 

• การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ  และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน แยกเปน

หนวยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดมอบหมายให นายคม

วุฒิ  พรนราดล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนพนักงานของ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง 

เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดยไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการฝาย

ตรวจสอบภายใน  พรอมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทําหนาที่ในการ   สอบทาน และประเมินความเพยีงพอ

และความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน  มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระ

เพียงพอ   โดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มตอองคกร และสนับสนุนกระบวนการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัท    
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ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทอยางครบถวนเพียงพอ  มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุ

ภารกิจ  โดยมีผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในไดมีการรายงานประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

ไตรมาส 

หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 5 คร้ัง 

และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความ

คิดเห็นที่มีตอความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงาน

ประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 4.  การประชุมคณะกรรมการ  

• คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 คร้ัง  โดยไดจัดทํา

กําหนดการประชุมกรรมการลวงหนาเปนรายป มีวาระที่ชัดเจน  ซึ่งเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาว

ในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกป พรอมทั้งมีการนําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  

เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวน

เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท  อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน การประชุมแตละครั้งจะใชเวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง   

การพิจารณาเร่ืองตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการ

แสดงความเห็นไดอยางอิสระ  การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก  โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและ

กรรมการที่มีสวนไดเสียในแตละวาระการประชุม  ตองงดออกเสียง หรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุม

ในวาระนั้นๆ ตามแตกรณี  หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปน

เสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของ

ผูเกี่ยวของอยางรอบคอบและเปนธรรม  ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน  ในกรณีที่กรรมการบริษัทคน

หนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชนเกี่ยวกับเร่ืองที่มีการพิจารณา  กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวน

รวมในการตัดสินใจ 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ  กรรมการ

ผูจัดการจะเชิญผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขาช้ีแจง 

เมื่อ ส้ินสุดการประชุม  เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัท   ลงนาม  

ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง   

รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท  และจัดเก็บใน

รูปแบบเอกสารแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพื่อความสะดวกใน

การสืบคนอางอิง 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวาง

กันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการได และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ   

จากการที่บริษัทไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2558 จํานวน 5 คร้ัง  ซึ่งจํานวนครั้งของ

การประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการ

บริษัททุกทานเขารวมการประชุมไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทตองการ

ทราบขอมูลบางประการสามารถติดตอผานเลขานุการบริษัท 

• คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับ

ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนประจําทุกไตรมาส   ในป 2558 ไดดําเนินการประชุมพรอมไดเชิญตัวแทนฝาย

บริหารเขารวมประชุมดวย 

ในป 2558  ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5 คร้ัง  

5.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการ

บริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนผลงานและปญหาตาง ๆ เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อชวยใหการทํางาน

ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 6.  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม 

โดยพิจารณาจากประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท  ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของ

กรรมการแตละทาน  โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
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ความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการ นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติ

ตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป  

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ไดอนุมัติวงเงิน

คาตอบแทนกรรมการไมเกิน 1.95 ลานบาท โดยกําหนดจายเปนรายคร้ังตามอัตราเดิม โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการและกรรมการชุดยอย และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอที่

ประชุมผูถือหุนทุกป 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง / องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบและประโยชนที่ไดรับจากกรรมการแตละชุด 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งกําหนดจากผลการดําเนินงาน  

7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอบริษัท  ซึง่

บริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรท่ัวทั้งองคกร เพื่อใหสอดคลองกับภาวะผูนําและวิสัยทัศนของ

กรรมการและผูบริหารใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนใหคณะกรรมการและ

ผูบริหารเขาสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

อยางตอเนื่อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังตางประเทศ ตัวอยางหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ 

- Director Accreditation Program (DAP) 

- Director Certification Program (DCP) 

- Finance for Non-Finance Director  

- Roles of Compensation Committee Program (RCC) 

• กรรมการเขาใหม 

บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม  เพื่อใหทราบนโยบายธุรกิจบริษัท  

ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจหลักของบริษัท  ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน รวมถึงกฎระเบียบ

ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม  บริษัทจึงไดจัดทําคูมือสําหรับ

กรรมการ ดังนี้ 
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2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน 

4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงคของบริษัท 

5. ขอบังคับบริษัท 

6. คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

7. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 ขอมูลอ่ืน ๆ  

- วิสัยทัศน และเปาหมายธุรกิจของบริษัท 

- รายงานประจําป พรอมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจของบริษัท

ใหแกกรรมการใหม  

• กรรมการปจจุบันและผูบริหาร 

บริษัทใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูแกกรรมการปจจุบัน  สนับสนุนใหกรรมการเขา

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่กรรมการที่จัดโดย  IOD   ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 7 ทาน มจีาํนวน 6 

ทานไดผานการอบรมกับ IOD แลว คิดเปนรอยละ 85  รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่กรรมการ 

และเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และสงเสริมใหผูบริหารไดรับความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ ที่

เกี่ยวของตอการปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร  รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เปนประโยชนตอองคกรและผูอบรม   

• ผูที่เกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ 

สําหรับเลขานุการบริษัท  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายกํากับดูแลกิจการ

และนักลงทุนสัมพันธ  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ  บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหอบรม/ สัมมนา หลักสูตรตางๆ ที่

เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.  / ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

สถาบัน IOD และสถาบันตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
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8. แผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะ

เปนผูรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหนงผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงานที่จะ

เกษียณอายุ  ดังนี้ 

1. จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ 

เพื่อสงเสริมใหเปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับข้ันตอนตอเนื่อง   

2. จัดอบรมพัฒนาทั้งดานเพิ่มพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณตาง ๆ   

3. จัดใหผูบริหารระดับรอง ไดรวมทํางานและรวมประชุมกับผูบริหารระดับสูง 
4. กําหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวางตําแหนงใหเหมาะสม 

5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากข้ึน 

6. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากข้ึนในระดับสายงาน 

7. จัดใหมีการฝกอบรมในแตละลักษณะงานอยางเปนระบบ  

8. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  และความ

ซื่อสัตย ตอองคกรและมองภาพรวมขององคกร  เพื่อสูการเปนผูบริหารในลําดับตอไป 

บริษัทไดมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเปนการประชุมผล

การดําเนินงานของบริษัท   รวมถึงการประชุมใหญประจําปเพื่อรวมกําหนดเปาหมายธุรกิจขององคกรของป

ถัดไป  เพื่อสรางการมีสวนรวมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับการบริหารองคกรมากข้ึน  เปนสวน

หนึ่งของแผนการสืบทอดงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะไดรับการ

สงเสริมใหเปนผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่อง  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิได

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาด

หลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน 
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1.4 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน วาระการดํารงตําแหนงตาม

ขอบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษทั

มหาชนจํากัด   และเม่ือครบวาระแลวอาจไดรับเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการ

บริษัท เปนผูสรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปน

ผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนง ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1 คณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ เพราะเปนผูทรงคุณวุฒิ 
มีความรู ความสามารถทางธุรกิจ มีความต้ังใจและความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ

บริษัท  ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

• คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกัน  

เนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติมติเลือกต้ังกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น 

• คณะกรรมการบริษัท ไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกต้ังกรรมการอิสระที่ออก

ตามวาระโดยมีจํานวนปการดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงาน

ประจําป 

1.5 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแตละคนจะไป

ดํารงตําแหนงกรรมการ เนื่องจากเชื่อวาความสามารถในทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัท

แตละทานไมไดข้ึนอยูกับจํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนง หากกรรมการบริษัททุกทานมีความต้ังใจและมุงมั่นใน

การปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

• คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติใหกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ ในกลุม

ที่มีความรู ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น  เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในกลุมบริษัทดวย   

บริษัทไดเปดเผยรายช่ือและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอ่ืน

ทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจําป   

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาที่การดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทและกรรมการชุดยอย  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง 
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รอบคอบ และมีความเปนอิสระ  เชื่อไดวากรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด  และ

โครงสรางในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน    

บริษัทไดจัดทํากฎบัตรอํานาจหนาที่ชุดปรับปรุงคร้ังลาสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และอํานาจหนาที่ของกรรมการ

ผูจัดการ  โดยไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ  และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558   (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 9.2 

คณะกรรมการชุดยอย) 
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 แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 

1. การประกอบกจิการดวยความเปนธรรม 

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึง่ไดจากการดําเนินงานทีม่ีความรับผิดชอบตอสังคม 

ส่ิงแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

10.1 นโยบายภาพรวม  

บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อชวยลด

ปญหาที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม บริษัทตระหนักวาธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและบริหาร

จัดการวัตถุดิบเพื่อเปนเช้ือเพลิงชีวมวล ตองบูรณาการสังคมและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน 

 ปจจุบันการดําเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน  ซึ่งเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงของ

ระบบเศรษฐกิจ กลไกและเง่ือนไขทางการตลาดและการคา  และเร่ืองที่จะมีความสําคัญมากข้ึนตอการ

ดําเนินธุรกิจตอไป คือ ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่ตองการเห็นบริษัทแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มี

ตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยไมไดจํากัดขอบเขตเฉพาะสวนที่เปนผลกระทบโดยตรงจาก

การดําเนินธุรกิจ แตควรใหการสนับสนุนเพื่อสรางความมั่นคงใหกับสังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน (CSR 

after Process) ดังนี้ 

1. บริษัทมุงมั่นบริหารจัดการใชพลังงานทดแทนทุกประเภทใหไดผลลัพธสูงสุดโดยคงไวซึ่งคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอมและสังคม 

2. บริษัทมุงมั่นที่จะปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย การบาดเจ็บ

เนื่องจากการทํางาน ใหความสําคัญในการปกปองชีวิต ทรัพยสินของพนักงานและองคกร  

ตลอดจนสงเสริมสุขภาพและชีวอนามยัของพนักงาน ชุมชน และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ  

10.  ความรบัผิดชอบตอสังคม 
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3. บริษัทมุงมั่นที่จะปกปองระบบนิเวศน โดยการควบคุม ปองกัน และลดความเส่ียงตลอดจน

ปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือข้ันตอนการผลิตสินคาหรือบริการของ

บริษัท  เพื่อใหความเส่ียงดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมให

นอยที่สุดหรือไมมีผลกระทบเลย 

4. บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ 

5. บริษัทมุงเนนการบริหารคุณภาพ ดวยเคร่ืองมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินคา

หรือบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงมอบสินคาหรือบริการทันตามกําหนดเพื่อใหลูกคาพึงพอใจ

สูงสุด 

6. บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการดวยความซ่ือสัตย และปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานทุกทาน เพื่อ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนมุงมั่นในการใหความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน และภาคสังคม เพื่อสรางแนวรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

7. บริษัทสรางงานใหคนทองถิ่นไดมีรายไดและปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด 

10.2  การดําเนินงานและจัดทํารายงาน 

แนวทางการดําเนินงานดาน CSR ของบริษัท 

1. การประกอบกิจการอยางเปนธรรม 

บริษัท มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 

จรรยาบรรณและเปนธรรมทั้งรายใหญและรายยอยโดยเสมอภาค รวมถึงการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน

เพื่อสรางความเทาเทียมกันทุกฝาย 

ดานพนักงาน บริษัท ไดมีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงมีการ

อบรมใหมีการทํางานตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน พนักงานไดรับความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานและไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม 

สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน และมีชองทางให

พนักงานรองเรียนไดอยางมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการรองเรียนอยางชัดเจน 

ดานคูคา บริษัทไดกําหนดนโยบายข้ันตอนการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อใหมั่นใจไดวา คูคาทุกรายอยูบน

พื้นฐานของความเสมอภาคและเปนธรรม และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาหรือขอตกลง

โดยเครงครัด 
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ดานสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอม บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการ

บริการ (CSR in Process) เพื่อชวยลดปญหาที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทใหความสําคัญกับการใหความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริต โดยวิธีรวมกันสราง

มาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงข้ึน บริษัทจึงไดจัดทํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษร

ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและส่ือสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ

และยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมถึงการจัดสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

และโครงการอบรมดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเปนการประกาศเจตนารมณวา บริษัทมีความมุงมั่น

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบในสังคม 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่

สนับสนุนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายบริหารไดตระหนักและใหมี

ความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

แนวทางการปฏิบัติดานตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติ ตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและนโยบาย

จริยธรรมทางธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาทางตรงหรือทางออม 

2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทําที่เขาขายทุจริตคอรรัปชั่น หรือมีขอสงสัยหรือขอซักถามโดยเฉพาะ

เร่ืองการไมปฏิบัติตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีหนาที่ตองรายงาน 

ใหผูบังคับบัญชาหรือคณะทํางานจริยธรรมทางธุรกิจทราบ ผานชองทางตางๆ ที่บริษัทกําหนดไว 

และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

3. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่กําหนดไว  นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นเขาขาย

ผิดกฎหมาย 

4. กระบวนการหาขอเท็จจริง บริษัทกําหนดชองทางในการติดตอและรับเร่ืองรองเรียนไวบนเว็บไซต
รายงานประจําป หัวขอรายงานบรรษัทภิบาล และในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกําหนด

กระบวนการหาขอเท็จจริงที่รวดเร็วและเปนระบบประกอบดวย 
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4.1  ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือขอรองเรียนตองเปนความจริง และ/หรือมี

ความเพียงพอที่จะนําสืบได 

4.2  สาระสําคัญ เบาะแสหรือขอรองเรียนที่มีสาระสําคัญ ผูรับเร่ืองจะพิจารณาสงใหคณะทํางาน 

จริยธรรมทางธุรกิจซึ่งสมาชิกประกอบดวยพนักงานจากหลายหนวยงาน เพื่อขยายผลหา

ขอเท็จจริง 

4.3  ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน  จะไดรับความคุมครองสิทธิอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปน

พนักงานหรือบุคคลภายนอก 

4.4  ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยช่ือ ที่อยู หรือหมายเลขโทรศัพทที่

ติดตอได เวนแตผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเห็นวา การเปดเผยขอมูลจะทําใหบริษัท

สามารถรายงานความคืบหนา หรือสอบถามขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม หรือชี้แจง

ขอเท็จจริง ใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5. กระบวนการใหความเปนธรรม คณะทํางานจริยธรรมทางธุรกิจจะพิจารณาใหความเปนธรรมและ

ปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ผูรับเร่ืองรองเรียน ผูถูกรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของใน

กระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริงและการรายงาน ตองเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ จะ

เปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

ผูถูกรองเรียนหรือผูที่รวมมอืในการตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

6. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหใชแนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน

คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง ระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของบริษัทในเร่ืองที่เกี่ยวของ ตลอดจน

แนวทางปฏิบัติอ่ืนใดที่บริษัทอาจกําหนดข้ึนตอไป 

7. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหาหรือ 

การคัดเลือกบุคคลากร การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และ

การใหผลตอบแทน 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพ่ือใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถที่

จะแจงเบาะแสอันควรสงสัยหรือขอรองเรียน เมื่อพบเร่ืองที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความ

เสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
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โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของ     ผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปน

ความลับของบริษัท  โดยผานชองทาง ดังนี้ 

• เลขานุการบริษัท 

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

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โทร. (02) 682-6345 ตอ 492   E-mail : komwuthi@cenplc.com 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด และถือวาพนักงาน

ทุกคนไดรับเกียรติและเคารพในสิทธิสวนบุคคลอยางเทาเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิ

มนุษยชน  รวมทั้งการไมเลือกปฏิบัติ ทุกคนไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกันโดยไมมี

การแบงแยกสีผิว  เช้ือชาติ  เพศ  ศาสนา  เผาพันธุ  สังคมหรือสัญชาติ  การเมือง  ความคิดเห็น  ทรัพยสิน  

ความยากจน  ความพิการ  ชาติกําเนิด  บุคคลไรถิ่น  รสนิยมทางเพศ  ผูปวยหรือเปนโรค เปนตน  โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี้ 

- ใหความรูเร่ืองสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงาน ทุกคนต้ังแตเขารวมงาน โดยผานการปฐมนิเทศ

เกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัท 

- หลีกเล่ียงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

- ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การ

งาน ไมมีการเลิกจางอยางไมเปนธรรม 

  พนักงานของบริษัททุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนสวนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู

ความสําเร็จตอเปาหมายทางธุรกิจขององคกร และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่น

ในองคกร  โดยดูแลพนักงานอยางเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ   สนับสนุนและเสริมสราง

บรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมๆ ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน 

สงเสริมใหพนักงาน รูรักสามัคคี มีความเช่ือมั่นและไวใจกัน ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพศักด์ิศรีใน

ความเปนมนุษย  ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนใหมีความรู 

ความสามารถ ใหพรอมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสรางความมั่นคงใน

อาชีพ  และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหมีสวนรวมในการกําหนด

ทิศทางการดําเนินงาน มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม 
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4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทดําเนินการดานแรงงานที่สอดคลองกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนดของ

กฎหมาย และกฎบัตรสากลที่เกี่ยวของดานแรงงาน และคํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพื่อมุงหวังให

เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงานและบริษัท และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโดยรวม 

รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการส่ือสาร เสนอแนะ รองเรียน และแจงปญหาตางๆ ระหวาง

พนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ หรือผานระบบเว็บไซตของบริษัท และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

- ในปที่ผานมาขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษา

ความสัมพันธอันดีตอกัน  บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ

อยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใชกลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

พนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการของแตละ

หนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ 

และคุณภาพชีวิต และใหความสําคัญกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน  โดยมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย    อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม  เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

และสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน  โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มี

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ติดต้ังระบบสัญญาณเตือน

ภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบ้ืองตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ 

และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป   

สําหรับสวัสดิการพนักงานที่บริษัทใหแกพนักงานมีดังนี้   

- จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน 

- จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานท่ี อยางตอเนื่อง  

- จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส  คาเขากะ  คาประสบการณ ฯลฯ 

- จัดใหมีเคร่ืองแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน 

- จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน 

- จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง  คาพาหนะ คาน้ํามัน 
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- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรส

ของพนักงาน 

- จัดใหมีเงินสงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม 

- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด 

- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน 

- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขา

กองทุนในอัตรา  รอยละ 5  ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนใน

อัตราเดียวกัน 

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียงจากการทํางาน 

- จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซ่ึงจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการ

พัฒนาและเพิ่มความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง 

- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน 

- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือคาเชาบาน 

- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดี

ในหมูพนักงาน 

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทมีนโยบายการใชเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ  การ

แสดงสินคา  ตองเปนไปตามความเปนจริง พรอมมีคูมือการใชสินคาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเปน

ธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  และตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ

บริษัทดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเสมอภาค และเปน

ธรรม โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมของทั้งสองฝาย และสงมอบสินคาและบริการ

ในราคาที่เปนธรรม 

- จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความ

ตองการของลูกคาดวยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของ

ลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 

- คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ตามนโยบาย

คุณภาพของบริษัท    
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- จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ 

เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและบริการไดอยางสะดวก  โดยเนนการเขาถึงความตองการของ

ลูกคาอยางแทจริง พรอมจะดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และการดําเนินธุรกิจ

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท ดังนี้ 

- สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยาง

ตอเนื่อง  โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภายใน 

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ  ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ  เพื่อลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 

- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการส่ิงแวดลอม  บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนด

ดานบริหารจัดการส่ิงแวดลอมตาม มาตรฐาน ISO  14001:2004  

นอกจากนี้ บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยเสมอมา จึงมุง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบมีการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งจัดใหมีการพัฒนาดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  ทั้งนี้บริษัทได

ดําเนินการเขารวมโครงการ “เสริมสรางศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุงสูการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและ

รับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน”  รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม และ

กระทรวงแรงงาน  รวมทั้งสงเสริมการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมีสวนรวมดูแล

รักษาส่ิงแวดลอม   จึงเสริมสรางความรูเร่ืองส่ิงแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารให

ความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทสนับสนุนใหจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน

โดยจะตองจัดใหมีกิจกรรมทุกปตามวาระและโอกาส ซึ่งในป 2558 บริษัทไดเขารวมทํากิจการดังนี้ 

- บริษัท ไดทํากิจกรรมเพ่ือสังคม CSR เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ใน

โครงการ  “โครงการรวมถวายส่ิงของสํานักสงฆ  ณ วัดปากุลสุวรรณ” โดยบริษัทไดรวมถวาย

ส่ิงของที่จําเปนและถวายปจจัย  และอีกหนึ่งโครงการ คือ “โครงการปนน้ําใจสูมูลนิธิเด็ก โรงเรียน
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หมูบานเด็ก” โดยบริษัทจะมอบทุนการศึกษา ส่ิงของที่จําเปน  อุปกรณการเรียน พรอมส่ิงของ

อุปโภค บริโภค  

- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก  รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- สนับสนุนทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา ณโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตา

พุด 

- สนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ณ วัดโสภณวนาราม 

- สนับสนุนกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานต  รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- รวมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังที่ 42 รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- สนับสนุนบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุแผนดินไหวในประเทศเนปาล รวมกับ การนคิม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และมูลนิธิอุตสาหกรรมไทย 

- สนับสนุนการจัดทําหนังสือ "จังหวัดระยอง ป 2558" รวมกับ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

- รวมงานวันส่ิงแวดลอมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยรวมใจผลิตอุปกรณชวยพนยาโรค

หืด Thai kid Spacer  

- กิจกรรม 5ส. พัฒนาวัดหวยโปง คร้ังที่ 1 

- รวมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังที่ 43 รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- สนับสนุนรวมกิจกรรม โครงการรณรงครักษาความสะอาดและพิทักษสิ่งแวดลอม 12 สิงหา มหา

ราชินี รวมกับเทศบาลมาบตาพุด 

- สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ (โครงการเทศกาลผาปามหากุศลฯ) รวมกับมูลนิธิ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนยราชการจังหวัดระยอง 

- สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

- สนับสนุนการซ้ือเคร่ืองเขยาโลหิตอัตโนมัติ รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- สนับสนุนบริจาคเงินทอดกฐินพระราชทาน วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย รวมกับ การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- กิจกรรม 5ส. พัฒนาวัดหวยโปง คร้ังที่ 2 

- รวมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังที่ 44 รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

10.3  การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

         บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและไมมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเร่ือง

ส่ิงแวดลอมกับหนวยงานภาครัฐ  นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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อุตสาหกรรมจังหวัด  และขอกําหนดของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทไดผานการตรวจสอบและ

ไดรับการตอใบอนุญาตตางๆ  ที่เกี่ยวของของหนวยงานภาครัฐเปนประจําทุกๆ ป อยางสม่ําเสมอ 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

             สืบเนื่องจากปจจุบันภาคเอกชนใหความสําคัญและรวมกันปองกันและตอตานการทุจริต โดยรวมกัน

สรางมาตรฐานดานจริยธรรมธุรกิจที่สูงข้ึน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ขอความรวมมือและเชิญชวนใหบริษัทจดทะเบียนเขารวม

โครงการแนวรวมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยมี IOD เปนเลขานุการของ

โครงการ 

 ในการนี้บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ

สภาวการณปจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นควรเขารวมโครงการดังกลาวโดยจะตองประกาศเจตนารมณแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และจะตองกรอกแบบประเมินตนเกี่ยวกับมาตรการ

ตอตานการคอรรัปชั่น โดยแนวรวมนี้มุงที่จะสนับสนุนและมีสวนในยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต   
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 บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ซึ่งพนักงานทุกคน

ของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกัน  โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการ

ดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุม

ทางการเงิน  การดําเนินงาน การบริหาร   การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของ เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัท ดังนี้ 

1. กลยุทธและเปาหมาย ไดกําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของ

บริษัท 

2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา  

3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกตอง

เชื่อถือได  

4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลอง

กับกฎหมายและขอบังคับอ่ืนที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภัยของทรัพยสิน บุคลากร รวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศ  

6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล 

7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินและพิจารณาความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทํา

หนาที่กํากับการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลที่ดี  สรางมูลคาเพิ่ม  สรางความมั่นใจ  ใหกับหนวยงานของรัฐ  

และสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

ของบริษัท ใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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Organizations of the Treadway Commission)  ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ง

องคกร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือที่เรียกวา “COSO ERM Framework” ใชเปนเคร่ืองมือ

ของฝายจัดการในการพัฒนากระบวนการตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  ครอบคลุมแนวทาง

การกําหนดนโยบายบริหารงานการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียงของบริษัท สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

1. ดานการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

บริษัทมีโครงสรางองคกร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายอยางแนชัด เพื่อ

ประโยชนในการติดตามตรวจสอบในการดําเนินงาน  บริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงานหลัก

และมีการปรับปรุงระบบงานยอยเพื่อใหมีประสิทธิภาพท่ีรัดกุม และลดการทํางานที่ซ้ําซอน เพื่อใหทุกฝาย

ปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแตละป

โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแขงขัน และมีการต้ังมาตรฐานการ

วัดผลงานไวอยางชัดเจน 

2. ดานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทไดมีการติดตามปจจัยความเส่ียงตาง ๆ  เชน แนวโนมการเปล่ียนแปลงทางดานภาษีอากร  

อัตราแลกเปล่ียน  การเพิ่มข้ึนของราคาวัตถุดิบ และตนทุนอ่ืน เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการใหธุรกิจ

คงสภาพดําเนินการอยูได และไดมีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุม

พนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อสรุปสถานการณสภาพแวดลอมและการดําเนินการของกิจการรวมทั้ง

ปจจัยความเส่ียงที่จะมีตอผลการดําเนินงาน  ตอการขาย  ตอตนทุนและการทํากําไรของบริษัทอยาง

สม่ําเสมอ  ในแตละหนวยงานผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ จะเปนผูรับผิดชอบงานการบริหารความเส่ียง

ที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตน เพื่อหามาตรการปองกัน   และบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอ

กิจการและพนักงานที่องคกรยอมรับได  และไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ 

3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝายบริหาร

ตามลําดับ ข้ันไวอยางชัดเจน  รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแตระดับตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท  เพื่อใหมีความโปรงใส  ดูแลผลประโยชน

ใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและผลประโยชนทับซอน 

ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ  บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  กรรมการ และผูบริหาร บริษัทไดมีมาตรการ

ในการอนุมัติ โดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว 
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โดยธุรกรรมนั้นตองกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท  ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแล

กิจการและนักลงทุนสัมพันธของบริษัททําหนาที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดไดอยางเหมาะสม 

4.  ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเช่ือมโยงไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร ที่ทันสมัย

และมีระบบการส่ือสารภายใน  ภายนอกองคกร  ที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจไดอยางถูกตองทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บขอมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได  และไดมีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง  เพื่อสนับสนุนองคกรใหมีความคลองตัวและเพ่ิมศักยภาพในระบบงานและ

ตอบสนองตอการเติบโตของบริษัทที่เห็นไดอยางชัดเจน 

บริษัทมีชองทางการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สามารถติดตอส่ือสารกันไดทั่วถึงทั้ง

องคกรโดยขอมูลที่สําคัญจะถูกถายทอดจากผูบริหารระดับสูงลงสูพนักงานไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีชอง

ทางการส่ือสารจากพนักงานข้ึนตรงสูผูบริหารระดับสูงไดอีกดวย  

5. ดานระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อใหมั่นใจไดวา มาตรการและระบบ

การควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ  สามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 

ทันเวลา และบริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

และยังจัดใหมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝายบริหารใสใจตอ

การบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธ์ิผลตรงตามเปาหมาย  สามารถรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท

อยางชัดเจนและสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระ

และครบถวนเพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ  ผู

ตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม มีความเปนอิสระเพียงพอ 

สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท  ผูตรวจสอบภายในไดประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่
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สําคัญและรายงานประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึง

ขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท  ไดประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ  

ดานการควบคุมภายในองคกร  ดานการประเมินความเสี่ยง  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  ดานระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  และดานระบบการติดตาม  คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุม

ภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร  หรือที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยาง

เพียงพอแลว  สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่

เพียงพอแลวเชนกัน 

ผูตรวจสอบภายใน  บริษัทแตงต้ัง นายคมวุฒิ  พรนราดล   เปนพนักงานของ บริษัท แคปปทอล 

เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดยไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

ฝายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบ

ภายใน มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการควบคุมภายใน โดย

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ใน

สาระสําคัญอยางเพียงพอ  เพื่อใหมีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการจัดการอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูบริหารทุกสวนงานมีสวนรวมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แกไขใหมีวิธีการปฏิบัติงาน

ที่สอดคลองนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  ทั้งนี้ หัวหนางานตรวจสอบภายในจะ

ข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาหัวหนางานตรวจสอบภายในของ

บริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  (โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง

หัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
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12.1 การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน  มีดังนี ้

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 

มูลคา

รายการ 

(ลาน

บาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

บริษัท ไปป ไลน  

เอ็นจิเนียร่ิง จํากั (PLE) 

 

 

 

บริษัทยอยภายใต 

บมจ. แคปปทอล 

เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค 

(CEN) และมีกรรมการ

รวมกัน 

 

- คาเชาสํานักงาน 

- รายไดคางรับ 

0.08 

- 

บริษัทฯใหบริษัทที่เก่ียวของเชาชวงพื้นที่

ต อ จ า ก บ ริ ษั ท ฯ เ พื่ อ ใ ช เ ป น พื้ น ที่

สํานักงาน สาเหตุที่บริษัทยอยตองเชา

ชวงตอจากบริษัทเพราะในการเชาพื้นที่ 

ผูใหเชามีขอกําหนดในการเชาใหผูเชา

ตองทําสัญญาในการเชาทั้ง ช้ัน  ซ่ึงมี

ขนาดพื้นที่มากเกินความตองการ ตอมา

ไดยกเลิกการใหเชาชวงเมื่อเดือน ก.ค.

2558 จึงไมมีรายไดคางรับ 

บริษัท ดับเบ้ิลยู เจ ซี  

เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) 

 

 

 

บริษัทยอยภายใต 

บมจ. แคปปทอล 

เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค 

(CEN) และมีกรรมการ

รวมกัน 

 

- รายไดจากการใหใช

วงเงินสินเช่ือ 

- รายไดคางรับ 

0.08 

 

0.006 

บริษัทฯ ใหบริษัทที่ เก่ียวของใชวงเงิน

สิน เ ช่ือ  เนื่ องจากเพื่ อ ให เ กิดความ

คลองตัวในการดําเนินงาน โดยเรียกเก็บ

รายไดจากการใหใชวงเงินสินเช่ือ ใน

อัตราใกลเคียงกับเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงิน คือ 2% ตอป 

 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

0.60 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีในบริษัท 

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง 

เน็ตเวิรค(มหาชน)(CEN) 
บริษัทแมถือหุน 

รอยละ 74.26 

และมีกรรมการ 

รวมกัน - คาใชจายคางจาย 0.16 

 
 

 

 

12.  รายการระหวางกัน 
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12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันในปที่ผานมาทั้งหมดเปนไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมี

นโยบายในการทํารายการดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ทั้งดานนโยบายการกําหนดราคาโดย

พิจารณาจากราคาตลาดหรือเปนไปตามสัญญาที่ ไดตกลงกันไว เปนสําคัญ   ซึ่งรายการที่ เกิดข้ึน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวามีความเปนธรรมและสมเหตุสมผลแลว 

 
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที่เปนธุรกรรมปกติ และมีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปใน

ลักษณะเดียวกันที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรอง

ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปน กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  

ทั้งนี้ฝายจัดการตองรายงานธุรกรรมภายใตเงื่อนไขดังกลาวทั้งหมดที่เกิดข้ึนใหที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส 

รายการระหวางกันที่มิใชรายการปกติ  หากมิไดมีขนาดของรายการซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  จะตองไดรับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหารของบริษัทกอนเปนลําดับแรก  และถาขนาดของธุรกรรมที่เกิดข้ึนนั้น อยูในอํานาจ

หนาที่ที่จะสามารถอนุมัติได  การอนุมัติการทํารายการระหวางกันจะจบลงที่ข้ันตอนนี้  โดยผูมีสวนไดเสียไม

เขารวมประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน  แตถาขนาดของรายการระหวางกันมีขนาดที่เกินอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมั ติได   คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวยพิจารณาอนุมัติตอไป  โดยผูที่มีสวนไดเสีย

ไมเขารวมประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยง

กันหรือรายการระหวางกันอยางเหมาะสม โดยผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับ

รายการที่กําหนดไวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ตลอดจนพิจารณาเปดเผยขอมูลการทํา

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอสาธารณชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

 
12.4 แนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

การทํารายการระหวางกันยังคงดําเนินตอไป จะมีปริมาณมากข้ึนหรือนอยลงข้ึนอยูกับภาวะ

เศรษฐกิจ  สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติตาม
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ระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดข้ึน และกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม

ตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัท 

 


