หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพขอมูลและการเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมกัน โปรงใส และเปน
ธรรม ดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลที่
อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุน ไดทราบขาวสารที่สําคัญของบริษัท
อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โปรงใส และเปนธรรม
บริษัทเปดเผยขอมูลผานชองทางที่เขาถึงไดงายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพรขอมูลทั้งขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิด
ความมั่นใจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดทําและไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงานเปนลายลักษณอักษรใหเปนคูมือแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทําบอรดประชาสัมพันธ และ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
2. เปดเผยขอมูลสําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน บริษัทไดดําเนินการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน
ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ซึ่งผานการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กําหนดไว โดยเผยแพรผานชองทาง
ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
 ขอมูลที่เปดเผยในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท บริษัท
ไดจัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน
สําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอโดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท
www.rwi.co.th
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต.
อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
 ดานงบการเงินประจําปและงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทํารายงานการเงินที่ถูกตองและโปรงใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช
ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท ซึ่งผานกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพร
ตอผูถือหุน และนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ไดเปดเผยตอผูถือหุนหรือนักลงทุนกอนครบ
ระยะเวลาที่กําหนด พรอมเปดเผยขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห
เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่
กําไรสุทธิตามงบการเงินลาสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ บริษัทไดมีการ
เผยแพรคําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาส ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ
บริษัท www.rwi.co.th
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูที่มีความรู ความชํานาญ มีความเปนอิสระและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทอยางแทจริง ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยคา
สอบบัญชี และคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีไวในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงานประจําป
ในป 2561ไดเปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสและงบการเงินประจําปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
เว็บไซตของบริษัทและสามารถดาวนโหลดไดและงบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกตจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทบริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ตรงตอเวลาและไมถูกสั่ง
แกไขงบการเงินแตอยางใดและไมไดรับการดําเนินการอันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน บริษั ท
ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน เปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานดังกลาวได
แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถ
ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหวางกัน) และ/หรือ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
การทํารายการดังกลาวของบริษัทจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน บริษัท
จัดใหมีการเปดเผยรายการดังกลาวที่ไดรับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงาน ก.ล.ต. เปดเผยชื่อบุคคลที่ทํารายการ ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ และมูลคาของรายการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงาน
ประจําป ในหัวขอ “รายการระหวางกัน” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “12. รายการระหวางกัน”
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน1รายการ เปนการทํารายการกับบริษัทยอย ซึ่งเปน
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดรับการยกเวน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 1 รายการ ซึ่งไดปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
กําหนดไว

5. การกํ า หนดให ก รรมการบริษั ท และผู บ ริห าร ต อ งจั ด ทํ า แบบรายงานการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย การถื อ ครอง
หลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดแกคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
โดยจัดทําแบบรายงานตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํานักงาน ก.ล.ต.
ดังนี้
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ
59-2)
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1)
ในป 2561กรรมการบริษัทและผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ไดดําเนินการ
จัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว
พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.
โครงสรางการจัดการ”
6. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ใหรายงานตอบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
มาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
 รายการมีสวนไดเสียเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก
 รายงานการมีสวนไดเสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย


รายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป

 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทานนั้น
ไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
 ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่
ไดรับการเลือกตั้ง / แตงตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันตองรายงานประจําป
นับจากวันสิ้นป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแกประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
ในป 2561กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปเปนที่เรียบรอยแลว

7. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับและเปดเผยไวในรายงานประจําปเรื่องการกํากับดูแล
กิจการหัวขอ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน”
8. การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทไดกําหนดไวในพันธกิจของบริษัท
เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งถือเปนภารกิจที่ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม
9. การพบปะและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หนวยงานทั้งบริษัท บริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและ ทุกเดือนเพื่อรับทราบถึงเปาหมายธุรกิจขององคกรและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ โดยมี
การสื่อสารใหพนักงานทั่วทั้งองคกรเขาใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ
ในป 2561 ประธานกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง
และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธเชิงรุกและปรัชญาการทํางาน พรอม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจขององคกร
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
ก.ล.ต. ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้
1. เปดเผยโครงสรางการถือหุน โดยเปดเผยรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุน เพือ่ ประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันวันประชุมและเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
2. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุนที่ถือ ณ ตนป
สิ้นป และที่มีการซื้อขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ
หัวขอยอยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารและแบบ 56-1 หัวขอ “8.1 คณะกรรมการ
บริษัท”
3. เปดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแขงขันของ
บริษัท รวมถึงมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ลักษณะการ
ประกอบธุ ร กิ จ ” และแบบ 56-1 ในหั ว ข อ “2. ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ”และผ า นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
4. เปดเผยปจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการปองกันหรือลด
ความเสี่ยง ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “3. ปจจัยความเสี่ยง”
5. เปดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหนาที่
จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สัดสวนการถือหุน การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน วัน เดือน
ป ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ และขอมูลการฝกอบรมของกรรมการแตละทาน ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือ
หุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ หัวขอยอยเรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม และหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคล

ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวม
ประชุม และหัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย
6. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวน
คาตอบแทนที่แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย และนโยบายการคาจายคาตอบแทนของผูบริหาร
ระดับ สูง ซึ่งเปดเผยในรายงานประจํา ป หัว ขอ “โครงสรางการถือหุ นและการจัด การ ขอ 2 โครงการจัด การ ขอ ยอยเรื่อ ง
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
7. เปดเผยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ
1. โครงสรางการถือหุน ขอยอยเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
8. เปดเผยการแตงตั้งผูสอบบัญชี ที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้ง เปด เผยคา สอบบัญ ชีแ ละคาบริก ารอื่ นๆ ที่จ ายใหกั บผู สอบบัญ ชีห รือบริษั ทสอบบั ญชี ในรายงานประจํา ป ในหั วข อ
“คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
9. เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” และแบบ 56-1 ใน
หัวขอ “8.2 ผูบริหาร เรื่อง โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท” และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และสามารถดาวนโหลดได
10. เปดเผยการควบคุมภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. พรอม
รายงานการกํ ากั บ ดูแ ลกิ จการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจํ าป หัว ขอ “รายงานการกํา กั บดู แลกิจ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5”
11. เปดเผยนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด ในหมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย หัวขอ “
นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น” ในรายงานประจําป และแบบ 56-1 และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
12. เปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถ
ดาวนโหลดได
13. เปดเผยรายงานประจําปของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซต
ของบริษัทและสามารถดาวนโหลดได
14. เปดเผยขอบังคับ วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท
15. เผยแพรขอมูลและขาวสารของบริษัทผานเว็บไซตของบริษัท
ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
บริษัทใหค วามสําคัญ ตอการเปดเผยขอ มูลที่ครบถ วน ถูกต อง โปรง ใส โดยมี ชองทางการสื่อสาร ขาวสารผานสื่อ ที่
หลากหลาย เพื่อประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของ

1. จัดใหมีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางติดตอโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลายชองทาง โดยสามารถติดตอไดที่
 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท : (02) 049-1001-4 ตอ 4011 โทรสาร : (02) 049-1005-6
E-mail : pipit@rwi.co.th
 คุณวลิรัตน เมฆสัยโย
เจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : (02) 049-1001-4 ตอ 4013 โทรสาร : (02) 049-1005-6
E-mail : walirat@rwi.co.th
2. สารสนเทศที่สําคัญที่เปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท มีดังนี้
 โครงสรางองคกร
 ขอบังคับบริษัท
 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จรรยาบรรณพนักงาน
 รายงานคณะกรรมการ
 รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
 รายงานประจําป (56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
 งบการเงินทุกไตรมาส

