หลักปฏิบัติที่ 7

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพขอมูลและการเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมกัน โปรงใสและเปน
ธรรม ดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลที่
อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพ ยของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุน ไดทราบขาวสารที่ สําคัญของบริษัท
อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โปรงใส และเปนธรรม
บริษัทเปดเผยขอมูลผานชองทางที่เขาถึงไดงายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพรขอมูลทั้งขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิด
ความมั่นใจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดทําและไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงานเปนลายลักษณอักษรใหเปนคูมือแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั้งยังจัดทําบอรดประชาสัมพันธ และ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทwww.rwi.co.thรวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดเผยแพรทางแบบแสดงรายงานประจําป
(แบบ56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
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) และรายงานประจําปของบริษัทบริษัทได
จัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน
สําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอโดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท
www.rwi.co.th
ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสํานักงาน ก.ล.ต. อัน
เนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด

 ดานงบการเงินประจําปและงบการเงินประจําไตรมาสคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทํารายงานการเงินที่ถูกตองและโปรงใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช
ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท ซึ่งผานกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอ
ผูถื อหุ น และนําสง ตลาดหลักทรั พ ยแ หง ประเทศไทย และสํ านั กงาน ก.ล.ต.ทั้ งนี้ ไ ดเ ปด เผยตอผูถื อหุ นหรื อนั กลงทุนกอนครบ

ระยะเวลาที่กําหนด พรอมเปดเผยขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห
เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส บริษัทมี การรายงานผลการดําเนินงานทุ กไตรมาส ในกรณี ที่
กําไรสุทธิ ตามงบการเงิ นลาสุดมีการเปลี่ย นแปลงจากงบการเงินในงวดเดี ยวกันของปกอนเกิ นกวารอยละยี่ สิบ บริษัทได มีการ
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 ที่จายใหกับผูส อบบัญชีไวในหัวขอ“คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงานประจําป
ในป 2562 ไดเปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสและงบการเงินประจําปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
เว็บไซตข องบริษัท และสามารถดาวน โหลดได และงบการเงินของบริษัทไดรับการรั บรองแบบไมมีเงื่ อนไขและไมมีข อสั งเกตจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทบริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ตรงตอเวลาและไมถูกสั่ง
แกไขงบการเงินแตอยางใดและไมไดรับการดําเนินการอันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
3. การกํ ากั บ ดู แลการจั ดทํ ารายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริษั ทต อรายงานทางการเงิ น บริ ษัท
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. เป ดเผยชื่อบุค คลที่ทํ ารายการ ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ และมู ลคาของรายการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงาน
ประจําป ในหัวขอ “รายการระหวางกัน” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “12. รายการระหวางกัน”
5. การกํ าหนดให ก รรมการบริ ษั ทและผู บ ริ หาร ต อ งจั ดทํ า แบบรายงานการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย การถื อ ครอง
หลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดแกคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดย
จัดทําแบบรายงานตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํานักงาน ก.ล.ต.
ดังนี้

โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ
59-2)
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1)
ในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ไดดําเนินการ
จัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว
พรอมจัด ทํารายการสรุ ปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสร างการถือหุนและการจั ดการ” 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 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปเปนที่เรียบรอยแลว
7. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในบริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เรื่องความขัดแยงของผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับที่ตองปฏิบัติตอบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย และ
กําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มี
วินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเองไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษา
ผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอื่น และ
หามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณี
ที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวย
วาจาถึงขั้นเลิกจาง
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษทางวินัยไว
ซึง่ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด

ในป 2562 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการใช
ขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
8. การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทไดกําหนดไวในพันธกิจของบริษัท
เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งถือเปนภารกิจที่ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม
ในป 2562 บริ ษั ท ได เ ป ด เผยรายละเอี ย ดข อมู ล ไว ใ นรายงานประจํ าป หั ว ข อ “รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต อสั ง คม”
(Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. การพบปะและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หนวยงานทั้งบริษัทบริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและทุกเดือนเพื่อรับทราบถึงเปาหมายธุรกิจขององคกรและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ โดยมีการ
สื่อสารให พ นั กงานทั่ วทั้ ง องค กรเข าใจและปฏิ บั ติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น พร อมทั้ ง เป นแนวทางในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ต ามความ
รับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ
ในป 2562 ประธานกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง
และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธเชิงรุกและปรัชญาการทํางาน พรอม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจขององคกร
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
ก.ล.ต. ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้
1. เปดเผยโครงสรางการถือหุน โดยเปดเผยรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันวันประชุมและเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
2. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุนที่ถือ ณ ตนป สิ้นป และที่
มีการซื้อขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ หัวขอ
ยอยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารและแบบ 56-1 หัวขอ “8.1 คณะกรรมการ
บริษัท”
3. เปดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท รวมถึง
มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”
และแบบ 56-1 ในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ”และผานเว็บไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
สามารถดาวนโหลดได
4. เปดเผยปจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการปองกันหรือลดความเสี่ยง
ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “3. ปจจัยความเสี่ยง”
5. เปดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหนาที่ จํานวนครั้ง
ของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สัดสวนการถือหุน การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน วัน เดือน ป ที่
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ และขอมูลการฝกอบรมของกรรมการแตละทาน ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือ

หุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ หัวขอยอยเรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม และหัวขอ “ขอมูลสวน
บุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจํานวนครั้งการ
เขารวมประชุม และหัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย
6. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนที่
แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย และนโยบายการคาจายคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
ซึ่งเปดเผยในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2 โครงการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
7. เปดเผยนโยบายการจายเงิน ปน ผลของบริ ษัท ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัด การ ขอ 1.
โครงสรางการถือหุน ขอยอยเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
8. เปดเผยการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปดเผย
คาสอบบัญชีและคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
9.

เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัทในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” และแบบ 56-1ในหัวขอ “8.2
ผูบริหาร เรื่อง โครงสรางการบริหารจัดการของบริ ษัท ” และผานเว็บไซต ของบริ ษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
สามารถดาวนโหลดได

10. เปดเผยการควบคุมภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. พรอมรายงาน
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจํ า ป หั วข อ “รายงานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5”
11. เปดเผยนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิ ด ในหมวดที่ 3 การคํานึงถึ งบทบาทของผูมีสวนไดเสีย หัวขอ “ นโยบาย
ตอต านการทุ จริ ต และคอร รั ป ชั่น ” ในรายงานประจํ าป และแบบ 56-1 และผ านเว็ บ ไซต ข องบริ ษัท ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
12. เปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลด
ได
13. เปดเผยรายงานประจําปของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท
และสามารถดาวนโหลดได
14. เปดเผยขอบังคับ วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท
15. เผยแพรขอมูลและขาวสารของบริษัทผานเว็บไซตของบริษัท
ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
บริ ษัท ให ค วามสํ าคั ญต อการเป ด เผยข อมู ล ที่ ค รบถ วน ถู กต อง โปร ง ใส โดยมีช องทางการสื่ อสาร ข าวสารผานสื่ อที่
หลากหลาย เพื่อประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของ

1. จัดใหมีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางติดตอโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลายชองทาง โดยสามารถติดตอไดที่
 คุณนงนุช คําไชยเทพ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท :(02) 049-1001-4 ตอ 4011 โทรสาร :(02) 049-1005-6
E-mail :nongnuch@rwi.co.th
 คุณฐานพันธ ทรัพยสาคร
เจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : (02) 049-1001-4 ตอ 4013 โทรสาร : (02) 049-1005-6
E-mail : tanapan@rwi.co.th
2. สารสนเทศที่สําคัญที่เปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท มีดังนี้
 โครงสรางองคกร
 ขอบังคับบริษัท
 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จรรยาบรรณพนักงาน
 รายงานคณะกรรมการ
 รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
 รายงานประจําป (56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
 งบการเงินทุกไตรมาส

