
หมวดที่  2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลและใหความสําคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป (AGM) ที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย พรอมทั้งเปนผูประเมินผลการจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ของบริษัทประจําป 2561  โดยบริษัทไดเขารวมโครงการการประเมิน  AGM  และไดรับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 

บริษัทมุงมั่นสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นัก

ลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งเปนเรื่องท่ีบริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือที่สนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกัน 

โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกําหนด

กระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดยไมยุงยากจนเกินไป และเปดโอกาสใหโดยไมมีขอจํากัด ดังนี ้
 

1. การใชสิทธิในการประชุมผูถือหุน 

(1) ผูถือหุนตางชาติ บริษัทไดจัดทําหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเปน

ภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย  พรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ 

(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู  โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง (หุน

ของบริษัทเปนหุนสามัญทั้งหมด) 

(3) ในป2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุน ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการ

บริษัทเขารวมประชุมทั้งจํานวน 9 ทาน และมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุน

ของบริษัท ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 22 วัน กอนวันประชุมและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท

www.rwi.co.th ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ  ขอมูลผูถือหุน  การประชุมผูถือหุน เปนการลวงหนามากกวา 30 วัน

กอนวันประชุม  เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม 

(4) บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขาประชุมเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง

เปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช

เฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)  ซึ่งไดแนบไปพรอม

กับหนังสือเชิญประชุม พรอมกับเผยแพรลงในเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถ Download ได 

บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูออกเสียงแทน ดังน้ี 

  



รายละเอียด จํานวน (ราย) จํานวนหุน สัดสวนรอยละ 

ผูถือหุนตามนายทะเบียน 3,003 606,034,439 100.000 

ผูถือหุนเขารวมประชุม 42 445,695,639 73.543 

- เขารวมประชุมดวยตนเอง 26 5,969,459 0.985 

- มอบฉันทะ 16 439,726,180 72.558 

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9 2,279,380 0.376 

มอบฉันทะใหบุคคลอื่น 7 437,446,800 72.182 

(5) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระ และไมมีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

(6) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือหุน เพื่อให

กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออก

เสียงเทานั้น แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังนั้นหาก

วาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกลาวจะลงนามในบัตรลงคะแนนแลวชูบัตรลงคะแนนที่ไดรับ

เมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวนั้นจะมีชื่อของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับมอบฉันทะและแถบ 

Barcode เจาหนาที่จะบันทึกคะแนนดวยระบบ Barcode พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน เพื่อความโปรงใสและ

ตรวจสอบได พรอมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทานสามารถทราบคะแนนใน

แตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไปพรอมกัน 

 ยกเวน วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมพรอมลง

นามรับรอง 

ในป 2561 บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสําคัญ คือ วาระเลือกตั้ง

กรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนคัดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวที่สํานักงาน เพื่อความ

โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

(7) บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปโดยไมคิดคาใชจาย  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ / ไดรับมอบฉันทะที่ไมไดติด

อากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ 

(8) ภายหลังการประชุม บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2561 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน โดยมี

รายละเอียดอยางเพียงพอ รวมทั้งคําถามและคําตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม  สําหรับผูถือหุนที่มิไดมารวมประชุมสามารถตรวจสอบ

รายงานการประชุมไดจากเว็บไซตบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรภาพการประชุมผูถือหุนไวบนเว็บไซตบริษัทดวย 

 



2. การดูแลการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ตองปฏิบัติตอบริษัท  ผูถือหุน และผูมี

สวนไดเสีย  และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  

มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง  ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง และ/หรือ 

ผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท  โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง 

และ/หรือ ผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษ

สําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการ

ตักเตือนดวยวาจาถึงข้ันเลิกจาง 

 นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษทาง

วินัยไว  ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด 

 ในป 2561 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามี

การใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 
 

3. การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 

 บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการ  

ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการบริษัท

และผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย  หากมีการซื้อ ขายหุนของ

บริษัท  ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง  และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนหนาที่ท่ีจะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด   

 เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัททุกทานเปนการ

ลวงหนา  เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย 

 บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง กรณีจะทําการซื้อขายหุนของบริษัท ให

แจงตอคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซื้อขาย 

 ในป 2561 กรรมการ ผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงเวลา

ที่หาม 
 

4. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยได

เปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการ

บริษัทและผูบริหารอยางครบถวน 

2. การทํารายการระหวางกันคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชน

สูงสุดของบริษัท  และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาและเงื่อนไข



การคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส  และ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และกําหนด

ไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน 

3. บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลเชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทไดปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกันและในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทได

ดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัท

ไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง 

4. บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น  เพื่อใหกรรมการ

บริษัทท่ีไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุม

ทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัททีม่ีสวนไดเสียมีทานใดบาง  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผยชื่อความสัมพันธของบุคคลที่

เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) 

ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความโปรงใส  

รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได 

 ในป 2561 บริษัทมีรายการระหวางกันในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอยเทานั้นและบริษัท

มีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจํากัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยและไม

มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และก.ล.ต. และได

เปดเผยรายการระหวางกันซึ่งกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา ของป 2561 ไวในรายงาน

ประจําป และ แบบ 56-1  

 สวนการถือหุนไขวระหวางกัน บริษัทไมมีการถือหุนไขวระหวางกัน 
 

5. การดูแลเร่ืองการซื้อขายสินทรัพย 

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยโดยในการทํารายการดังกลาวกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม 

ในป 2561 บริษัทมีการทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.  
 


