วันที่ 31 มีนาคม 2558

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2. รายงานประจาปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจาปีของ
คณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว)
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่ม
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2557 โดยได้จัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.rwi.co.th) แล้ว
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดย
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีก
ครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2557
(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผล บริ ษั ท ได้ ส รุ ป รายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ
ผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ มั ติ งบการเงิ น ซึ่ งประกอบงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ซึ่ ง
กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปี
บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ผ่านการตรวจสอบและ ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ง
แสดงฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2557 ที่ ผ่า นมา โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
จานวนเงิน
สินทรัพย์รวม
1,219.14
หนี้สินรวม
275.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น
943.55
รายได้จากการขายสินค้า
844.45
รวมรายได้
854.09
กาไรสุทธิ
82.58
กาไรต่อหุ้น (บาท)
0.16
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2557 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่มาด้วยลาดับที่ 2
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุ
จาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ทั้งนี้ในปี 2557 งบการเงินของบริษัทมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิเป็นจานวนเงิน
82.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ต้องสารองเงิ นสดเป็นเงินทุ นหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มใน
โครงการต่ า งๆ ดั ง นั้น คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ขอเสนองดจ่ า ยเงิน ปั น ผล สาหรับ ผลการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
57 กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ในการนี้บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตำม
กฎหมำยเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรจัด สรรเงิน
ส่วนที่เหลือเข้ำเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นพิจารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้ำเป็นกำไรสะสมของบริษัท
ต่อไป
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 18 สรุปใจความสาคัญว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวน ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นำยพินิต
นำคสุขุม
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
2. รศ. ดร.เชนินทร์ เชน
กรรมกำรบริษัท
3. นำยพิพิธ
เชำว์วิศิษฐ
กรรมกำรบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็น
ทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ
การเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้า นคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้
เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความสาคัญว่า กรรมกำร
ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ซึ่ ง ค่ ำ ตอบแทนได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกาหนดจานวนเงิน
ค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท เป็น จ านวนเงิ น 1,800,000.-บาท โดยก าหนดจ่ า ยเป็ น
รายครั้ง สาหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจานวนเงิน
ทั้ ง สิ้ น 977,500.-บาท ทั้ ง นี้ บริ ษั ท สรุ ป จ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
รายบุ ค คลไว้ ใ นรายงานประจ าปี 2557 ปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยลาดั บ ที่ 2 ในหั ว ข้ อ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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รายละเอียด
วงเงินที่ขออนุมัติ

จานวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด

ปี 2557 (บาท)
ปี 2556 (บาท)
1,800,000.- มิได้กาหนดวงเงินไว้
แต่ จ่ า ยเป็ น รายครั้ ง
ทุ ก คราวที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม
977,500.1,047,500.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2558 ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
2558 เป็นจานวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้กาหนดการจ่าย
เป็นรายครั้งตามอัตราเดิม โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรีย บเที ยบอ้ างอิง จากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกั น และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง ความ
เหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทัง้ นี้ กรณีที่มีกำรเข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใด
ที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท
(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับ
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ของบริษัท ข้อ 43 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารง
ตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2557 คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แห่งสำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ดังนั้น สาหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบคนเดิม คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นปีที่ 3) และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่งสำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2558 เป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทั้งสิน้

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2558
(นาเสนอ)
194,670.194,670.194,670.973,350.1,557,360.-

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2557
157,500.157,500.157,500.913,500.1,386,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ทุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
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1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แห่งสำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็นจานวนเงิน 1,557,360.-บาท
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ
ในปี 2557 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจาเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทที่จะมีขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ เช่น หมอนรถไฟ และอื่นๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความ
ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจานวน 300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบีย น เพื่อให้สอดคล้ องกั บการเพิ่ ม ทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท โดยให้ย กเลิ ก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
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450,000,000 บาท

(สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท)

900,000,000 หุ้น
0.50 บาท

(เก้าร้อยล้านหุ้น)
(ห้าสิบสตางค์)

900,000,000 หุ้น
- หุน้

(เก้าร้อยล้านหุ้น)
(- หุ้น)”

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 8 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทจึงจาเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่
ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 300,000,000 หุ้นมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 300,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคั ญแสดงสิทธิ RWI-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
วาระที่ 10

พิจ ารณาอนุมัติก ารออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของ
บริษัทครั้งที่ 1 (RWI-W1)ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “RWI-W1”) จานวนไม่เกิน
300,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 จานวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ
1.60 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
RWI-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
ทั้งนี้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ ประธานกรรมการบริ ษัท เป็ น
ผู้พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาคั ญแสดงสิทธิ RWI-W1
และวัน รวบรวมรายชื่ อผู้ถื อหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญั ติห ลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (จะกาหนดภายหลังจากที่บริษัท
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 เรียบร้อยแล้ว)
รวมทั้งมีอานาจในการกาหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอานาจในการกาหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ ยนแปลงราคาการใช้สิท ธิ และ/หรื อ อั ตราการใช้ สิทธิ ของใบสาคั ญแสดงสิทธิ รวมทั้ ง
ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
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และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
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พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือ
มอบฉั น ทะที่ แ นบมาตามสิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ ว ยลาดั บ ที่ 11 หรื อ ลาดั บ ที่ 12 หรื อ สามารถ Download ได้ จ าก
www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 เพื่อให้จานวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 8.00 นาฬิกา
เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
โดยคาสั่งคณะกรรมการ

(นายวุฒชิ ัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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