หลักปฏิบัติที่ 8

สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุกและในฐานะของเจาของบริษัท
และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดสําหรับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญและเคารพสิทธิตอสิทธิแหงความเปนเจาของ
ของผูถือหุน โดยไมเอื้อประโยชนตอ ผูมีสวนไดเสียกลุมใดกลุมหนึ่ง และดูแลในเรื่องขอมูลตางๆ ของบริษัทอยางครบถวนตามความ
เป นจริ ง เพื่ อใหผู ถื อหุนมั่ นใจว า ผู ถื อหุ นมี สวนร วมในการตัด สิ นใจในเรื่ องสํ าคั ญของบริ ษัท เช น รั บ ทราบผลการดํ าเนินงาน
นโยบายการบริหารงาน หรือการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน
เว็ บไซต ของบริษัท www.rwi.co.th ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และผ านทางเว็บ ไซตข องตลาดหลั กทรัพ ยฯ www.set.or.thโดย
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางใหบริษัทปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับผูถือหุนในการดําเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท
2. ในการกําหนดวันประชุมผูถือหุนบริษัทจะไมกําหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย โดย
จะกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหวางเวลา 08.30 น. – 17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทกําหนดวันประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง ดังนี้
- ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 สถานที่ประชุมคือ หองวิมานทิพย
ชั้ น 5 โรงแรมมณเฑี ย ร ริ เ วอร ไ ซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
- ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แก
รนด ทาวเวอร ชั้น 33 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยเริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ซึ่งบริษัทมีนโนบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือ
หุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมการ
ประชุมไดอยางสะดวก เนื่องจากอยูติดถนนพระราม 3โดยบริษัทไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑวาดวยการ
ปฏิบัติตอผูถือหุน
3. บริษัทใหความสําคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กําหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทําตอทิศทางการดําเนินงานกิจการของ
บริษัท โดยบริษัทจะกําหนดวาระการประชุมผูถือหุนไวเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบ พิจารณาอนุมัติ โดยใน
แตละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเปนมาซึ่งจะกลาวถึงวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทในแตละวาระไวใหอยางชัดเจน พรอมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาโดยละเอียด ซึ่ง ในการประชุ ม
สามัญผูถือหุนประจําปวาระสําคัญๆ เชน

- วาระเกี่ยวกับกรรมการ : ไดแยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและคาตอบแทนกรรมการออกเปนแตละวาระ
- วาระการแตงตั้งกรรมการบริษัท :บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยมีขอมูลเบื้องตน
ของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจน หากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผาน
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมี คุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไม ดางพรอย และมีค วามสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

- วาระค าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาค าตอบแทนเป นผูพิ จารณาวงเงินและจัด สรรโดยพิ จารณา
กําหนดจ ายเป นรายครั้ง ตามการเข าร วมประชุ ม โดยกลั่ นกรองรายละเอี ยดถึ ง ความเหมาะสมประการต างๆ และ
เปรี ย บเที ย บอ า งอิ ง จากอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น และสภาพเศรษฐกิ จ รวมถึ ง ความเหมาะสมของจํ านวน
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เป นไปตามนโยบายและหลั กเกณฑ การกํ าหนดค าตอบแทน ทั้ ง นี้ บริ ษัท ได เ สนอวงเงิ น
คาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป แบงเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงินคือคาเบี้ยประชุม และไม มี
คาตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชนอื่นๆ และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ
“โครงสรางการจัด การ ข อย อยเรื่ องค าตอบแทนกรรมการและผูบ ริห าร” และแบบ 56-1ในหั วข อ “8.4 ค าตอบ
กรรมการและผูบริหาร”
- วาระการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี :ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง
หรือผูดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัท เปนผูมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเปนที่ยอมรับ มีความเปนอิสระ
และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่งบริษัท ไดใ หรายละเอี ยดเกี่ยวกับชื่ อผูส อบบั ญชี สํ านักงานสอบบัญ ชี ความเปนอิสระ คาตอบแทน เหตุผลการ
คัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา และความสัมพันธกับบริษัท จํานวนปที่ทําหนาที่เปน
ผูสอบบัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการ
อื่นที่ มี การรั บบริ การจากสํานั กงานสอบบั ญ ชี ที่ผู ส อบบัญ ชี สั งกั ด อยู ทั้ ง ของบริ ษัท และบริ ษัท ยอย โดยได ผ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี” และแบบ 56-1ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
- วาระการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล :บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร การจายเงินปนผล ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ ผานมา
พรอมทัง้ ระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลกรณีไมจายเงินปนผลจะ
ระบุถึงสาเหตุดังกลาว
4.

ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม
โดยมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระครบถวน พรอมคําชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแตละ
วาระ โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ 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 มีรายละเอียดในเรื่องดังตอไปนี้
- 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 ประวัติการเขารวมประชุมในปนั้นๆ ปที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท การถือหุนในบริษัท ประวัติการทําผิด
ทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ป ประวัติการทํ ารายการที่อาจเกิดความขัดแยงในชวงปที่ผานมา ขอมูลประกอบการ
พิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
- วาระพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประกอบดวยขอมูลคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใชจริงในปที่ผานมา เปรียบเทียบ 2 ป นโยบายและหลักเกณฑใน
การกําหนดคาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงิ น คาตอบแทนอื่นและสิทธิประโยชนอื่นๆ และความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
- วาระแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ าหนดค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี ประกอบด ว ยข อมู ล ของผู ส อบบั ญ ชี ค าตอบแทน
เปรียบเทียบ 2 ป และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
- เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
- ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
- นิยามกรรมการอิสระ
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
- หนั ง สือมอบฉั นทะแบบก. (แบบทั่ วไปซึ่ง เปนแบบที่ ง ายไมซั บ ซอน)และหนั ง สือมอบฉั นทะแบบข. (แบบที่ กํา หนด
รายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได และเปน
แบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนดเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองไดสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆตามที่ระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะหรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใด
แบบหนึ่งก็ได ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.thทั้งนี้บริษัท
ไดแจงแนวทางการเผยแพรดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง

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
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 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 เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเขารวมประชุมแทน เพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนได
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูออกเสียงแทน ดังนี้
จํานวน
จํานวน
สัดสวน
รายละเอียด
(ราย)
หุน
รอยละ
ผูถือหุนตามนายทะเบียน
2,619 636,365,186
100.00
ผูถือหุนเขารวมประชุม
58
466,039,347
73.23
30
6,194,861
0.97
- เขารวมประชุมดวยตนเอง
28
459,844,486
72.26
- มอบฉันทะ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
18
13,120,177
2.85
มอบฉันทะใหบุคคลอื่น
10
446,724,309
97.15

9. กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูโดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง(หุนของบริษัทเปน
หุนสามัญทั้งหมด)และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอื่นในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย
ดวยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจาหนาที่จะบันทึกคะแนนเสียงดวยการสแกนบารโคด
10. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่ตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการ
มอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทกําหนดจะเปนแนวทางตามที่กฎหมายและหนวยงานที่กํากับดูแล เชนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว
11. บริษัทไดเพิ่มชองทางการเผยแพรนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มีขอมูลเหมือนกับบริษัทจัดสงใหผูถือ
หุน รวมถึงกฎเกณฑการเขารวมประชุมและขอบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.rwi.co.th) เปนการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณาวาระ
ที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ โดยขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดอยางครบถวนและเพียงพอ
ทั้งนี้ ในป 2562บริษัท ไดกําหนดวันประชุมสามัญผู ถือหุ น เมื่อวั นอัง คารที่ 30 เมษายน 2562 และได เผยแพร หนัง สือนั ด
ประชุมสามัญผูถือหุนและเอกสารการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2562 ซึ่ งล วงหนากอนวั นประชุม 31 วั น และได กําหนดวั นประชุม วิ สามัญ ผูถื อหุ น ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวั นอั งคารที่ 17
ธันวาคม 2562 และไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 และเอกสารการประชุมผานทางเว็บไซตของ
บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน2562 ซึ่งลวงหนากอนวันประชุม 28 วัน
12. บริษัท มอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลั กทรัพ ย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป นนายทะเบียนหุ นของบริษัท เปนผูจัดส งหนัง สือนั ด
ประชุมผูถือหุนพรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน
โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (TSD) ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งเปนการลวงหนากอนวัน
ประชุม 19 วัน และไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งเปนการลวงหนา
กอนวันประชุม 19 วัน
กรณี ผู ถื อ หุ นต างชาติ ห รื อประเภทสถาบั น บริ ษั ท ได จัด ส ง หนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม พร อมเอกสารประกอบการประชุ ม ฉบั บ
ภาษาอังกฤษไปพรอมกับภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม
13. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความสะดวก สิทธิ
และความเทาเทียมกันของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทไดจัดการลงทะเบียนดวยระบบ
Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา1 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ โดยในการลงทะเบียน
บริษัทไดจัดใหมี
- จัดเตรียมบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมป สําหรั บติดหนังสื อมอบฉันทะโดยไมคิดค าใชจายไว บริการแก ผูถือหุ นที่มอบฉันทะใหผู อื่นมา
ประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สําหรับผูถือหุน ทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนนเสียง

14. ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง กอนเริ่มการประชุมตามวาระเลขานุการบริษัททําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมพรอมชี้แจงใหทราบถึง วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู ถือหุนที่ตองลงมติ ในแตละวาระตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัทและกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยตางๆ คณะผูบริหารระดับสูงที่
เขารวมประชุมดวยตอผูถือหุน รวมทั้งยังแนะนําผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจําป 2562 จํานวน 2 คน คือดร.สุวัจชัย
เมฆะอํานวยชัย และ นางสาวกมลทิพย รัตนนันทวาที แหงสํานักงาน บริษัท ดีลอยททูชโธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจํากัดและ
แนะนําที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเปนบุคคลอิสระคือ นายณัฐวัฒน ทุมาวงศ จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา
จํากัด เขารวมประชุมและเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหการประชุม
เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทยเขารวมสังเกตการณอีกดวย ตอจากนั้นประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม
15. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้งยกเวนเจ็บปวย
หรือติดภารกิจสําคัญ ซึ่งผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของได
ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใด กรรมการทานนั้นจะแจงตอที่
ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562เมื่อวันอังคารที่ 30เมษายน 2562กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการเขา
รวมประชุม 9 คน คิดเปน 100% ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และผูบริหารสูง สุดดานบัญชี และการเงินของบริษัท เขารวม
ประชุม เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม2562กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการเขา
รวมประชุม 8 คน ของกรรมการทั้งหมดซึ่งกรรมการ 1 คน ติดภาระกิจจําเปน ไมสามารถเขารวมประชุม คิดเปน 88.89%ซึ่ง
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงินของบริษัท เขารวมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ ยวของกับวาระการ
ประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท
16. บริษัทดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล
สําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการนําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละ
วาระ ทั้งนี้ ในแตละวาระ คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นอยางเต็มที่ในแตละวาระซักถามเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
หากมีผูถือหุนประสงคจะเพิม่ วาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
17. บริษัทจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะตองมีการลงมติ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพรอมทั้ง
ลงลายมือชื่อ และเจาหนาที่จะบันทึกคะแนนเสียงดวยการสแกนบารโคดที่บัตรลงคะแนน พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแก กรรมการอิสระ บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ตามความประสงคของผูถือหุน
สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระนั้น 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
บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้น โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ดังนี้
 บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กําหนดรายชื่อผูถือ
หุน(Record Date)เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของผูถือหุนสวนนอย
 ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ
 รายงานการประชุมผู ถือ หุนภายใน 14 วั นนั บจากวั นประชุมผู ถือหุน และเผยแพร บนเว็บ ไซดของบริษัท เพื่อเป น
ชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป
 ขอมูล ผลการดํ าเนิ นงาน นโยบายการบริห ารงาน การทํารายการที่เ กี่ ยวโยงกันและ การซื้ อ ขายสิ นทรั พย ที่ สําคั ญ
ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจและเชื่อมั่นวาโครงสรางการดําเนินงานมี
ความโปรงใส และตรวจสอบได พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สราง
ผลตอบแทนแกผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเนื่อง
 บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถือหุนตางชาติ
สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-mail : nongnuch@rwi.co.th หรือ
โทรศัพทสายตรง (038) 684-522 - 7ตอ 103
19. การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทไดเปด โอกาสใหผู
ถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ตองการได
อยางแทจริง โดยบริษัทไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแตละคนที่ไดรับการเสนอเขารับการเลือกตั้งที่มีขอมูลที่เพียงพอ
ที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบพิจารณา
20. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ที่มีขอมูลที่เพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา
21. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี โดยเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีที่เสนอเขารับการแตงตั้ง รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา

22. ในระหวางการประชุม คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามในวาระ
ตางๆ อยางอิสระโดยกอนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

-

ในป 2562 ไดมีผูถือหุน 3 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวของ เปนผูตอบขอซักถามดังกลาว
อยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เปนลายลักษณอักษร
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ไดมีผูถือหุน 4 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวของ เปน
ผูตอบขอซักถามดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เปน
ลายลักษณอักษร

23. บริษัทดําเนินการเปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 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. บริษัทดําเนินการจัดทํ ารายงานการประชุม สามั ญผูถื อหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และการประชุ ม
วิสามัญผู ถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธั นวาคม 2562 ภายหลั งที่ประชุ มสามัญ ผูถือหุนสิ้ นสุดลงซึ่งมีการจดบันทึ ก
ประชุม การออกเสียงแตละวาระ พรอมคําถามหรือขอคิดเห็นของผูถือหุนไวอยางครบถวนตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในการ
ประชุมผูถือหุน ไปยังกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแตวันประชุม คือ วันที่
13 พฤษภาคม 2562 และ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2562 ตามลํ า ดั บ พร อ มทั้ ง เผยแพร ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร อมทั้งดําเนินการนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนต อกระทรวงพาณิช ย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุม
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม
25. ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่ไดบันทึกถูกตองครบถวนตามที่
ประชุม โดยขอมูลที่ไดดําเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสําคัญประกอบดวย
- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ
- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เขารวมประชุมและไมเขารวมประชุม
รวมทั้งสาเหตุการลา ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผูถือหุนรายยอย
- มติที่ประชุมในแตละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย
- ประเด็นคําถามของผูถือหุน รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคําตอบจากกรรมการบริษัทและผูบริหาร
26. การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือหุน เพื่อใหกระบวนการนับ
คะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น
แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังนั้นหากวาระใด
วาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกลาวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แลวชูบัตรลงคะแนนที่ไดรับ
เมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวนั้นจะมีชื่อของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับมอบฉันทะและ
แถบ Barcode เจาหนาที่จะบันทึกคะแนนดวยระบบ Barcode พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน เพื่อความ

โปรงใสและตรวจสอบได พรอมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทานสามารถ
ทราบคะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไปพรอมกัน
ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ถือหุน / ผูรับ มอบฉันทะทุกรายที่เขารวม
ประชุมพรอมลงนามรับรอง
ในป 2562 บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสําคัญ คือ วาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนคัดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวที่สํานักงาน เพื่อ
ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
27. บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลแกผูถือหุนทุกรายในอัตราที่เทาเทียมกัน
ทั้งนี้กรณีผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผล บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนทราบ
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน
28. บริษัท ใหสิ ทธิผู ถือหุ นที่เ ขาร วมประชุ มภายหลั งจากที่ไ ดเริ่ มการประชุมแลว โดยมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู
ระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ พรอมนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่เขารวมประชุมและออกเสียงเปนตนไป
29. บริษัทดูแลผูถือหุน โดยการใหรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงานและนโยบายในการบริหารงานอยางสม่ําเสมอและ
ทันเวลา โดยนอกจากการเป ดเผยขอมูลผ านระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทยแล ว บริ ษัทยัง ไดนําขอมูล ที่
สําคัญ รวมทั้งขาวสารตางๆ ที่เปนปจจุบันแสดงไวบนเว็บไซตของบริษัทคือ www.rwi.co.th
30. บริษัทมุงมั่นสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวา จะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือที่สนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกัน
โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึง
กําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดยไมยุงยากจนเกินไป และเปดโอกาสใหโดยไมมีขอจํากัด
31. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิแห งความเป นเจาของผูถือหุนไม มีการกระทําใดๆอันเปนการละเมิดหรื อ
ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรมตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุน
ทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบัน
ไดใชสทิ ธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวม
ประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
32. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
ตั้งแตวันที่ 12 – 25 เมษายน 2562 และนํ าสง ขั้นตอนดําเนิ นการในเรื่องดัง กล าวพรอมหนั งสื อนั ดประชุ มผู ถือหุ น ผาน
ชองทาง ดังนี้
- 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. บริษัทมีการกระจายหุนของบริษัทดังนี้
 บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท
 บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนณวันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2562
 คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 0.00000034 ซึ่งไมเกินกวา
รอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
 สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float เทากับรอยละ 30.00 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดซึ่งเกินกวารอยละ 25
ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกันเทากับรอยละ 75.51 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด
บริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นวาหลักการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทในการพัฒนา
องคกร โดยไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแตละขอเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลัก
ปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ขอมูลสวนใหญเปนการเชื่อมโยงขอมูลจาก CG เขา CG Code) ในบาง
หัวขออยูระหวางศึกษาเพื่อปรับใชเหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมผูถือหุน ลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุน ตามที่ไดชี้แจงลงในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนไวแลว
2. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา วิธีการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใน
ปจจุบัน มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว โดยไมมกี ารกระทําใดๆ ที่เปนการขัดแยงกับการปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน

3. บริษัทควรจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไวเปนสวนหนึ่งในรายงานประจําป หรือ
จัดทําเปนรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกตางหาก ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม โดยรายงานไว
เปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปแลว
4. บริษัทควรเปดเผยรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายให คาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจาก
คาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ
5. คณะกรรมการควรระบุ วาระการดํารงตํ าแหน งของกรรมการอิ สระไวอ ยางชัดเจนในนโยบายการกํากับ ดูแ ล
กิจการ โดยควรกําหนดไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ที่มีวาระการดํารง
ตําแหนง กรรมการอิ สระเกิน 9 ป แตอยางไรก็ ตาม คณะกรรมการบริษัทร วมกันพิจารณาอย างรอบคอบและมี
ความเห็นวา กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น เปนบุค คลที่มีค วามรู ความสามารถ มี ความคิด เห็นและมี การ
แสดงออกอยางเปนอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการอิสระไดอยางดี มีการบริหารงาน
ถวงดุล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดมั่นในการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและที่ประขุมผูถือหุน
เปนผูอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
6. บริ ษัทควรกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับ จํ านวนองคป ระชุ มขั้ น ต่ํา ณ ขณะที่ คณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวา ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริ ษัท ได รั บ ทราบและมี ค วามเห็ นว า บริ ษัท ปฏิ บั ติ ต ามข อบั ง คั บ ของบริ ษัท คื อ ในการประชุ ม
คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
7. คณะกรรมการควรจัดให มีก ารประเมิ นผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุ ดยอ ยทุ กชุ ด โดย
เปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมิน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กรรมการบริษัทไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไปตามขอกําหนดของ
บริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทานไดปฏิบัติตามขอบังคับ
กรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการ
ในแตละชุดจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ
ก็ตาม
8. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานกรรมการเปนรายบุคคล โดยเปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ
ในการประเมิน
คณะกรรมการบริ ษัท ได รับ ทราบและมี ค วามเห็ นว า กรรมการบริ ษัท ทุ กทาน ได รั บ การพิ จารณาจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไปตาม
ขอกําหนดของบริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทานไดปฏิบัติ

9.

10.

11.

12.

ตามขอบังคับกรรมการบริษัทอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคนจะเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมิน ผลงานกรรมการเปนรายบุคคลก็ตาม
ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ และไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับผูบริหารสูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดรั บทราบและมีค วามเห็นวา ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ง ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งให นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ และ
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนควรจัดประชุมอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดจัดขึ้นตาม
ความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว
คณะกรรมการควรพิจาณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กระบวนการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน
พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติในดานตางๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง CG Committee
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทมีเลขานุการบริษัท ที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่
และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของ CG แลว

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
การดําเนินการในการตอตานการคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทรณรงคสรางจิตสํานึกและสงเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องใหกับกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ในการปฏิบัติงานโดยเปนสวนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุก
หนวยงานซึ่งมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินติดตาม
ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรายไตรมาสซึ่ง
ปรากฏวาไมพบความผิดปกติแตอยางใด
บริษัทมี การสื่อสารและประชาสัมพั นธ ในเรื่องการปฏิบั ติต ามจรรยาบรรณทางธุร กิจ และนโยบายตอการทุจริต และ
คอรรัปชั่นในชองทางตางๆ ดังนี้
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม
- เว็บไซตบริษัท www.rwi.co.th
- ประชาสัมพันธ ทาง แผนพับ บอรดประชาสัมพันธ
อยูระหวางขยายผลไปคูคาของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนการขยายผลสูสังคมในวงกวางในการดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ในป 2562 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2562 ซึ่ง

มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 725 บริษัทโดยประเมินจากรายงานประจําป 2562 และขอมูลป 2562 ที่เปดเผยสูสาธารณชน
บริษัทไดผลสํารวจในระดับ “ดีมาก”
ชวงคะแนน
90-100
80-89
70-79

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี

จํานวนหลักเกณฑและน้ําหนักที่ใชในการประเมิน
หมวด
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
รวม

หลักเกณฑประเมิน (ขอ)
ป 2562
ป 2561
32
32
19
19
29
29
53
53
108
108
241
241

น้ําหนัก (%)
ป 2562
ป 2561
15
15
10
10
20
20
20
20
35
35
100
100

ผลประเมินการกํากับดูแลกิจของบริษัท รายละเอียดมีดังนี้
หมวด
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ป 2562 (%)
92
86
93
80
72
84.6

ป 2561 (%)
92
88
90
80
70
84

