
หลักปฏิบัติท่ี 8 สนับสนุนการมีสวนรวม และการส่ือสารกับผูถือหุน 

 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุกและในฐานะของเจาของบริษัท 

และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดสําหรับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญและเคารพสิทธิตอสิทธิแหงความเปนเจาของ

ของผูถือหุน โดยไมเอ้ือประโยชนตอผูมีสวนไดเสียกลุมใดกลุมหน่ึง และดูแลในเรื่องขอมูลตางๆ ของบริษัทอยางครบถวนตามความ

เปนจริง เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน รับทราบผลการดําเนินงาน 

นโยบายการบริหารงาน หรือการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันอยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน 

เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ www.set.or.thโดย

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางใหบริษัทปฏิบัติ ดังน้ี 

1. บริษัทแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับผูถือหุนในการดําเนินงานเก่ียวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท 

2. ในการกําหนดวันประชุมผูถือหุนบริษัทจะไมกําหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย โดย

จะกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหวางเวลา 08.30 น. – 17.00 น.  และสถานที่ประชุมจะอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งน้ี ในป 2562 บริษัทกําหนดวันประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง ดังน้ี 

- ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562  สถานที่ประชุมคือ หองวิมานทิพย 

ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอรไซด เลขที่  372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล   เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120  โดยเริ่มประชุมเวลา 9.00 น.  

- ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562  เลขที่ 1011  อาคารศุภาลัย แก

รนด ทาวเวอร ชั้น 33 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยเริ่มประชุมเวลา 9.30 น.  

ซ่ึงบริษัทมีนโนบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือ

หุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซ่ึงมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมการ

ประชุมไดอยางสะดวก เน่ืองจากอยูติดถนนพระราม 3โดยบริษัทไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑวาดวยการ

ปฏิบัติตอผูถือหุน  

3. บริษัทใหความสําคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กําหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทําตอทิศทางการดําเนินงานกิจการของ

บริษัท โดยบริษัทจะกําหนดวาระการประชุมผูถือหุนไวเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบ  พิจารณาอนุมัติ โดยใน

แตละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเปนมาซ่ึงจะกลาวถึงวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทในแตละวาระไวใหอยางชัดเจน พรอมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาโดยละเอียด ซ่ึงในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําปวาระสําคัญๆ เชน  

- วาระเกี่ยวกับกรรมการ : ไดแยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและคาตอบแทนกรรมการออกเปนแตละวาระ 

- วาระการแตงต้ังกรรมการบริษัท :บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  โดยมีขอมูลเบื้องตน

ของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง  การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนโดยระบุไวชัดเจน หากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมี



สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผาน

การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และมีความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา ทั้งน้ีบริษัทยังมิได

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

- วาระคาตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรรโดยพิจารณา

กําหนดจายเปนรายครั้งตามการเขารวมประชุมโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และ

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวน

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน ทั้งน้ี บริษัทไดเสนอวงเงิน

คาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป แบงเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงินคือคาเบี้ยประชุม และไมมี

คาตอบแทนอ่ืนหรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ  และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ 

“โครงสรางการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”  และแบบ 56-1ในหัวขอ “8.4 คาตอบ

กรรมการและผูบริหาร” 

- วาระการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี :ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง

หรือผูดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัท เปนผูมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเปนที่ยอมรับ มีความเปนอิสระ 

และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ซ่ึงบริษัทไดใหรายละเอียดเก่ียวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ  คาตอบแทน เหตุผลการ

คัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา และความสัมพันธกับบริษัท  จํานวนปที่ทําหนาที่เปน

ผูสอบบัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา  และคาบริการ

อ่ืนที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยู ทั้งของบริษัทและบริษัทยอย โดยไดผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบ

บัญชี” และแบบ 56-1ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญช”ี 

- วาระการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล :บริษัทไดใหรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไร  การจายเงินปนผล  ซ่ึง

เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา  

พรอมทัง้ระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลกรณีไมจายเงินปนผลจะ

ระบุถึงสาเหตุดังกลาว 

4. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม 

โดยมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระครบถวน พรอมคําชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละ

วาระ โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารที่เก่ียวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนการลวงหนากอนวัน

ประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซตบริษัท คือ www.rwi.co.th 
 

5. บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสม ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน (120 วัน) นับ

แตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีบริษัทไดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถวน 



แสดงรายละเอียดความเปนมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือตาม AGM Checklist มีรายละเอียดในเรื่องดังตอไปน้ี 

- วัน เวลา  และสถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

- สําเนารายงานการประชุมผูถือหุน ครั้งที่ผานมา 

- รายงานประจําปพรอมดวยงบการเงิน 

- วาระการประชุม ในแตละวาระจะนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณา เชน พิจารณารับรอง  พิจารณาอนุมัติ  เพื่อพิจารณา

เลือกตั้ง  พิจารณาแตงตั้ง เปนตน 

- วาระแตงตั้งกรรมการ ประกอบดวยขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่

ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ เชน ชื่อ อายุ  ประวัติการศึกษา  ประวัติการอบรมหลักสูตรตางๆ ประวัติการ

ทํางานในปจจุบันและในอดีต  จํานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ความเชี่ยวชาญใน

งาน  ประวัติการเขารวมประชุมในปน้ันๆ ปที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท การถือหุนในบริษัท ประวัติการทําผิด

ทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ป ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงในชวงปที่ผานมา ขอมูลประกอบการ

พิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

- วาระพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประกอบดวยขอมูลคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใชจริงในปที่ผานมา เปรียบเทียบ 2 ป นโยบายและหลักเกณฑใน

การกําหนดคาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนอ่ืนและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ  และความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน 

- วาระแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประกอบดวยขอมูลของผูสอบบัญชี คาตอบแทน

เปรียบเทียบ 2 ป และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

- เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

- ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

- นิยามกรรมการอิสระ 

- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน 

- หนังสือมอบฉันทะแบบก. (แบบทั่วไปซ่ึงเปนแบบที่งายไมซับซอน)และหนังสือมอบฉันทะแบบข. (แบบที่กําหนด

รายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)ซ่ึงเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได และเปน

แบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนดเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองไดสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆตามที่ระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะหรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใด

แบบหน่ึงก็ได  ซ่ึงสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.thทั้งน้ีบริษัท

ไดแจงแนวทางการเผยแพรดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหน่ึง 
 



สําหรับผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน บริษัทเปนผูประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะตองแสดงกอนเขารวม

ประชุมเปนการลวงหนา เพื่อใหการลงทะเบียนในวันประชุมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

- แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม 
 

6. การประชุมผูถือหุน 

- บริษัทไดแจงมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562พรอมวาระและรายละเอียดการ

ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2562 ลวงหนากอนวันประชุม 31วันผานระบบของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม 

- บริษัทไดแจงมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 พรอมวาระและรายละเอียดการ

ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ลวงหนากอนวันประชุม 28 วันผานระบบของ

ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม 

7. การประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ 

- บริษัทไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วันและเปนเวลากอนประชุม 30 วัน คือวันที่ 1-3 

เมษายน 2562 เพื่อบอกกลาวแจงประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนการเขารวมประชุม 

- บริษัทไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วันและเปนเวลากอนประชุม 23 วัน คือวันที่ 25-27 

พฤศจิกายน 2562 เพื่อบอกกลาวแจงประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียม

ตัวกอนการเขารวมประชุม 

8. หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชยไปพรอมหนังสือนัด

ประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง

แทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทเขารวมประชุมแทน เพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนได 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนผูออกเสียงแทน ดังน้ี 

รายละเอียด 
จํานวน 

(ราย) 

จํานวน 

หุน 

สัดสวน 

รอยละ 

ผูถือหุนตามนายทะเบียน 2,619 636,365,186 100.00 

 ผูถือหุนเขารวมประชุม 58 466,039,347 73.23 

 - เขารวมประชุมดวยตนเอง 30 6,194,861  0.97 

 - มอบฉันทะ 28 459,844,486  72.26 

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 18 13,120,177 2.85 

มอบฉันทะใหบุคคลอื่น 10 446,724,309  97.15 

 



9. กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูโดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับหน่ึงเสียง(หุนของบริษัทเปน

หุนสามัญทั้งหมด)และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอ่ืนในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย 

ดวยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซ่ึงมีแถบ Barcode) โดยเจาหนาที่จะบันทึกคะแนนเสียงดวยการสแกนบารโคด 

10. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่ตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการ

มอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทกําหนดจะเปนแนวทางตามที่กฎหมายและหนวยงานที่กํากับดูแล เชนตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว 

11. บริษัทไดเพิ่มชองทางการเผยแพรนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มีขอมูลเหมือนกับบริษัทจัดสงใหผูถือ

หุน รวมถึงกฎเกณฑการเขารวมประชุมและขอบังคับเก่ียวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.rwi.co.th) เปนการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณาวาระ

ที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ โดยขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดอยางครบถวนและเพียงพอ  
 

ทั้งน้ี ในป 2562บริษัทไดกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และไดเผยแพรหนังสือนัด

ประชุมสามัญผูถือหุนและเอกสารการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 

2562 ซ่ึงลวงหนากอนวันประชุม 31 วัน และไดกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562  เม่ือวันอังคารที่ 17 

ธันวาคม 2562 และไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 และเอกสารการประชุมผานทางเว็บไซตของ

บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน2562 ซ่ึงลวงหนากอนวันประชุม 28 วัน 

12. บริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือนัด

ประชุมผูถือหุนพรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน  
 

โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เม่ือวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด (TSD) ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2562 ซ่ึงเปนการลวงหนากอนวัน

ประชุม 19 วัน และไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2562 ซ่ึงเปนการลวงหนา

กอนวันประชุม 19 วัน 

กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมฉบับ

ภาษาอังกฤษไปพรอมกับภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม 

13. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิ

และความเทาเทียมกันของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทไดจัดการลงทะเบียนดวยระบบ 

Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา1 ชั่วโมง และตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ  โดยในการลงทะเบียน

บริษัทไดจัดใหมี 

- จัดเตรียมบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม 

- จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผู อ่ืนมา

ประชุมแทนตน 

- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สําหรับผูถือหุนทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนนเสียง 



14. ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง กอนเริ่มการประชุมตามวาระเลขานุการบริษัททําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขา

รวมประชุมพรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตาม

กฎหมายและขอบังคับของบริษัทและกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ คณะผูบริหารระดับสูงที่

เขารวมประชุมดวยตอผูถือหุน รวมทั้งยังแนะนําผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจําป 2562 จํานวน 2 คน คือดร.สุวัจชัย

เมฆะอํานวยชัย และ นางสาวกมลทิพย  รัตนนันทวาท ี แหงสํานักงาน บริษัท ดีลอยททูชโธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจํากัดและ

แนะนําที่ปรึกษากฎหมายซ่ึงเปนบุคคลอิสระคือ นายณัฐวัฒน  ทุมาวงศ จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา 

จํากัด  เขารวมประชุมและเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหการประชุม

เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผู

ลงทุนไทยเขารวมสังเกตการณอีกดวย  ตอจากน้ันประธานกรรมการซ่ึงทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 

15. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน  โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้งยกเวนเจ็บปวย

หรือติดภารกิจสําคัญ ซ่ึงผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่องที่เก่ียวของได 

ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเก่ียวของในวาระใด กรรมการทานนั้นจะแจงตอที่

ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระน้ันๆ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562เม่ือวันอังคารที่ 30เมษายน 2562กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการเขา

รวมประชุม 9 คน คิดเปน 100% ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงินของบริษัท เขารวม

ประชุม เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เก่ียวของกับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัท 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันอังคารที่ 17 ธันวาคม2562กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการเขา

รวมประชุม 8 คน ของกรรมการทั้งหมดซ่ึงกรรมการ 1 คน ติดภาระกิจจําเปน ไมสามารถเขารวมประชุม คิดเปน 88.89%ซ่ึง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ

ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงินของบริษัท เขารวมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เก่ียวของกับวาระการ

ประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัท 

16. บริษัทดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล

สําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการนําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละ

วาระ ทั้งน้ี ในแตละวาระ คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นอยางเต็มที่ในแตละวาระซักถามเรื่อง

ตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

หากมีผูถือหุนประสงคจะเพิม่วาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

17. บริษัทจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะตองมีการลงมติ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยวิธีการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด ไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียง ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพรอมทั้ง

ลงลายมือชื่อ และเจาหนาที่จะบันทึกคะแนนเสียงดวยการสแกนบารโคดที่บัตรลงคะแนน พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน 



ทั้งน้ี ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแก กรรมการอิสระ บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

ตามความประสงคของผูถือหุน 

สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระน้ัน บริษัทไดนับระบบ Barcode เปนเครื่องมือชวยนับคะแนน มีการ

แสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผูถือหุนรับทราบพรอมกัน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได

ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระ 

18. ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทาง

เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th และ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยwww.set.or.th โดยบาง

เรื่องแมวาไมไดอยูในเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบ

บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลน้ัน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ดังน้ี 

 บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กําหนดรายชื่อผูถือ

หุน(Record Date)เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของผูถือหุนสวนนอย 

 ขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพยที่สําคัญ 

 รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัท เพื่อเปน

ชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทํารายการที่เก่ียวโยงกันและ การซ้ือขายสินทรัพยที่สําคัญ

ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจและเชื่อม่ันวาโครงสรางการดําเนินงานมี

ความโปรงใส และตรวจสอบได พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สราง

ผลตอบแทนแกผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเน่ือง 

 บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ 

สามารถติดตอสอบถามขอมูลเก่ียวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-mail : nongnuch@rwi.co.th หรือ 

โทรศัพทสายตรง  (038) 684-522 - 7ตอ 103 

19. การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทไดเปดโอกาสใหผู

ถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งน้ี เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ตองการได

อยางแทจริง โดยบริษัทไดแนบรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการแตละคนที่ไดรับการเสนอเขารับการเลือกตั้งที่มีขอมูลที่เพียงพอ

ที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบพิจารณา 
 

20. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย

ที่มีขอมูลที่เพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา 
 

21. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี โดยเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผูสอบบัญชีที่เสนอเขารับการแตงตั้ง รวมทั้ง

รายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา 
 



22. ในระหวางการประชุม คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามในวาระ

ตางๆ อยางอิสระโดยกอนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

- ในป 2562 ไดมีผูถือหุน 3 รายซักถาม ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เก่ียวของ เปนผูตอบขอซักถามดังกลาว

อยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เปนลายลักษณอักษร 

- ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ไดมีผูถือหุน 4 รายซักถาม ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เก่ียวของ เปน

ผูตอบขอซักถามดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เปน

ลายลักษณอักษร 
 

23. บริษัทดําเนินการเปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามัญผู

ถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งด

ออกเสียง และบัตรเสียในแตละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ภายในวันประชุม คือวันที่ 30 เมษายน 2562 และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตามลําดับ 
 

24. บริษัทดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562  และการประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ภายหลังที่ประชุมสามัญผูถือหุนสิ้นสุดลงซ่ึงมีการจดบันทึก

ประชุม การออกเสียงแตละวาระ พรอมคําถามหรือขอคิดเห็นของผูถือหุนไวอยางครบถวนตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในการ

ประชุมผูถือหุน ไปยังกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแตวันประชุม คือ วันที่ 

13 พฤษภาคม 2562  และ วันที่  25 ธันวาคม 2562 ตามลําดับ พรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท 

www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมทั้งดําเนินการนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชย

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุม 

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม 
 

25. ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่ไดบันทึกถูกตองครบถวนตามที่

ประชุม โดยขอมูลที่ไดดําเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซ่ึงสาระสําคัญประกอบดวย 

- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ 

- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เขารวมประชุมและไมเขารวมประชุม

รวมทั้งสาเหตุการลา ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผูถือหุนรายยอย 

- มติที่ประชุมในแตละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซ่ึงประกอบดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

- ประเด็นคําถามของผูถือหุน รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคําตอบจากกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

26. การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือหุน เพื่อใหกระบวนการนับ

คะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงเทาน้ัน 

แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังน้ันหากวาระใด

วาระหน่ึงมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกลาวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แลวชูบัตรลงคะแนนที่ไดรับ

เม่ือขณะลงทะเบียนขึ้น ซ่ึงบัตรลงคะแนนดังกลาวน้ันจะมีชื่อของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับมอบฉันทะและ

แถบ Barcode เจาหนาที่จะบันทึกคะแนนดวยระบบ Barcode พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน เพื่อความ



โปรงใสและตรวจสอบได พรอมกันน้ีผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทานสามารถ

ทราบคะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไปพรอมกัน 

ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกรายที่เขารวม

ประชุมพรอมลงนามรับรอง 

ในป 2562 บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงนับรวมถึงระเบียบวาระสําคัญ คือ วาระเลือกตั้ง

กรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนคัดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวที่สํานักงาน เพื่อ

ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

27. บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลแกผูถือหุนทุกรายในอัตราที่เทาเทียมกัน 

ทั้งน้ีกรณีผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผล  บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนทราบ

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน 
 

28. บริษัทใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมแลว  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู

ระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ  พรอมนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่เขารวมประชุมและออกเสียงเปนตนไป 
 

29. บริษัทดูแลผูถือหุน โดยการใหรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงานและนโยบายในการบริหารงานอยางสมํ่าเสมอและ

ทันเวลา โดยนอกจากการเปดเผยขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทยังไดนําขอมูลที่

สําคัญ รวมทั้งขาวสารตางๆ ที่เปนปจจุบันแสดงไวบนเว็บไซตของบริษัทคือ www.rwi.co.th 
 

30. บริษัทมุงม่ันสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุน

สถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซ่ึงเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือที่สนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกัน

โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึง

กําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดยไมยุงยากจนเกินไป และเปดโอกาสใหโดยไมมีขอจํากัด 

31. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของผูถือหุนไมมีการกระทําใดๆอันเปนการละเมิดหรือ

ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรมตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุน

ทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบัน

ไดใชสทิธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวม

ประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท 
 

32. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

ตั้งแตวันที่ 12 – 25 เมษายน 2562 และนําสงขั้นตอนดําเนินการในเรื่องดังกลาวพรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ผาน

ชองทาง ดังน้ี 

- เว็บไซต www.rwi.co.th 

- E-mail : nongnuch@rwi.co.th 

 

 



- ไปรษณียลงทะเบียน สงไปยัง  

  คุณนงนุช  คําไชยเทพ (เลขานุการบริษัท) 

  บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 

  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ในป 2562 ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนา 

33. บริษัทมีการกระจายหุนของบริษัทดังน้ี 

 บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท 

 บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนณวันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เม่ือวันที่ 4 เมษายน

2562 

 คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 0.00000034 ซ่ึงไมเกินกวา

รอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท 

 สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float  เทากับรอยละ 30.00 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดซ่ึงเกินกวารอยละ 25 

ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท 

 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกันเทากับรอยละ 75.51 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด 

บริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นวาหลักการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทในการพัฒนา

องคกร โดยไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแตละขอเพื่อใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลัก

ปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ขอมูลสวนใหญเปนการเชื่อมโยงขอมูลจาก CG เขา CG Code) ในบาง

หัวขออยูระหวางศึกษาเพื่อปรับใชเหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ไดอนุมัติใหนํา

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให

เปนไปตามเกณฑที่ สํานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช 

 ในป 2562 บริษัทไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท แตยังมีบาง

เรื่องที่บริษัทไมไดปฏิบัติไดครบทุกขอ คือ 

1. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม หรือสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทไดลวงหนากอนวัน

ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครบถวนตาม

ขอบังคับของบริษัท และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมผูถือหุน ลวงหนากอนวัน

ประชุมผูถือหุน ตามที่ไดชี้แจงลงในหนังสือนัดประชมุสามัญผูถือหุนไวแลว 

2. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา วิธีการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใน

ปจจุบัน มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว โดยไมมีการกระทําใดๆ ที่เปนการขัดแยงกับการปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน 



3. บริษัทควรจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไวเปนสวนหน่ึงในรายงานประจําป หรือ

จัดทําเปนรายงานการพัฒนาท่ีย่ังยืนแยกตางหาก ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม โดยรายงานไว

เปนสวนหน่ึงของรายงานประจําปแลว 

4. บริษัทควรเปดเผยรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจาก

คาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกต ิ

5. คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ โดยควรกําหนดไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ที่มีวาระการดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระเกิน 9 ป แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบและมี

ความเห็นวา กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการ

แสดงออกอยางเปนอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการอิสระไดอยางดี มีการบริหารงาน

ถวงดุล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดม่ันในการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและที่ประขุมผูถือหุน

เปนผูอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทาน้ัน 

6. บริษัทควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการวา ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท คือ ในการประชุม

คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

7. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะ และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด โดย

เปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กรรมการบริษัทไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ซ่ึงไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไปตามขอกําหนดของ

บริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทานไดปฏิบัติตามขอบังคับ

กรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเครงครัดแลว จึงม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการ

ในแตละชุดจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ

ก็ตาม 

8. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานกรรมการเปนรายบุคคล โดยเปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ

ในการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กรรมการบริษัททุกทาน ไดรับการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไปตาม

ขอกําหนดของบริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทานไดปฏิบัติ



ตามขอบังคับกรรมการบริษัทอยางเครงครัดแลว จึงม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคนจะเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมิน ผลงานกรรมการเปนรายบุคคลก็ตาม 

9. ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ และไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับผูบริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 6

สิงหาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งให นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ และ

เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัท  ทั้งน้ี บริษัทเชื่อม่ันวาประธานกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวย

ความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด 

10. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนควรจัดประชุมอยางนอย ปละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดจัดขึ้นตาม

ความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว 

11. คณะกรรมการควรพิจาณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กระบวนการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน

พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติในดานตางๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  

12. คณะกรรมการควรพิจารณาแตงต้ัง CG Committee 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทมีเลขานุการบริษัท ที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่

และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของ CG แลว 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่น ๆ 

การดําเนินการในการตอตานการคอรรัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทรณรงคสรางจิตสํานึกและสงเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเน่ืองใหกับกรรมการ

ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ในการปฏิบัติงานโดยเปนสวนหน่ึงในแผนบริหารความเสี่ยงของทุก

หนวยงานซ่ึงมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินติดตาม 

ในป 2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรายไตรมาสซ่ึง

ปรากฏวาไมพบความผิดปกติแตอยางใด 

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอการทุจริตและ

คอรรัปชั่นในชองทางตางๆ ดังน้ี 

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม 

- เว็บไซตบริษัท www.rwi.co.th 

- ประชาสัมพันธ ทาง แผนพับ  บอรดประชาสัมพันธ 

อยูระหวางขยายผลไปคูคาของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนการขยายผลสูสังคมในวงกวางในการดําเนินธุรกิจดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม 

ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

 ในป 2562 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2562 ซ่ึง



มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 725 บริษัทโดยประเมินจากรายงานประจําป 2562 และขอมูลป 2562 ที่เปดเผยสูสาธารณชน 

บริษัทไดผลสํารวจในระดับ “ดีมาก” 

ชวงคะแนน ความหมาย 

90-100 ดีเลิศ 

80-89 ดีมาก 

70-79 ดี 

 จํานวนหลักเกณฑและนํ้าหนักท่ีใชในการประเมิน 

หมวด 
หลักเกณฑประเมิน (ขอ) นํ้าหนัก (%) 

ป 2562 ป 2561 ป 2562 ป 2561 

1. สิทธิของผูถือหุน 32 32 15 15 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 19 19 10 10 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 29 29 20 20 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 53 53 20 20 

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ 108 108 35 35 

รวม 241 241 100 100 

 ผลประเมินการกํากับดูแลกิจของบริษัท รายละเอียดมีดังน้ี 

หมวด ป 2562 (%) ป 2561 (%) 

1. สิทธิของผูถือหุน 92 92 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 86 88 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 93 90 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 80 80 

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ 72 70 

คะแนนเฉล่ียโดยรวม 84.6 84 

 

 


