วันที่ 21 มีนาคม 2561

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
2. รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจาปีของ
คณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ข้อมู ล ของบุ คคลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อให้ เ ข้ าด ารงตาแหน่ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว)
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่ม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษัท ระยองไวร์ อิ นดั สตรี ส์ จากั ด (มหาชน) มี มติใ ห้ เรี ย กประชุมสามั ญ ผู้ถื อหุ้ น
ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย
แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุผ ล การประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจาปี 2560 ได้ จัด ขึ้ นเมื่ อวั นที่ 27
เมษายน 2560 โดยได้จัดทารายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.rwi.co.th แล้ว

ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2560 เมื่ อวั นที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษัท เห็ นว่ าได้ มีการบั นทึ ก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัท
ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีก ครั้งหนึ่ง
แล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดาเนินงาน
ของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผล
การดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติบ ริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้
บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ
บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และ
ได้ รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึ่ง แสดงฐานะทางการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
จานวนเงิน
สินทรัพย์รวม
1,355.37
หนี้สินรวม
326.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,029.10
รายได้จากการขายสินค้า
925.52
รวมรายได้
944.89
รวมค่าใช้จ่าย
848.49
กาไร สาหรับปี
80.86
กาไร ต่อหุ้น (บาท)
0.134
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่มาด้วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผล
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
ทั้ ง นี้ ในปี 2560 งบการเงิ น ของบริ ษั ท มี ผ ลการด าเนิ น งานกาไรสุ ท ธิ เ ป็ นจานวนเงิ น 80.86
ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสาหรับการด าเนินงาน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.106 บาท ซึ่งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 79.44 ของกาไรสุทธิหลัง ภาษี เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมี
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)
2. จานวนหุ้น (ล้านหุ้น ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561)
3. เงินปันผล (บาท / หุ้น)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกาไรสุทธิ (%)

ปี 2560
(นาเสนอ)
80.86
606.03
0.106
64.24
79.44

ปี 2559

ปี 2558

14.61
600.20
-

(18.73)
600.00
-

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 47 กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วน
แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกาไรสะสมของบริษัทต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560 สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2560 ในอัตราหุ้นละ 0.106 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ
ชื่อ ณ วั นที่ กาหนดสิท ธิ ผู้ ถื อหุ้ น (Record Date) ในวั นที่ 8 มี นาคม 2561 และกาหนดจ่ าย
เงินปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การให้สิ ทธิดัง กล่าวของบริ ษัทยัง มี
ความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้า
เป็นกาไรสะสมของบริษัทต่อไป
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18
สรุปใจความสาคัญว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน
1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ 1

ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจา ปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุทิน
เผด็จภัย
กรรมการบริษัท
2. นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ
กรรมการบริษัท
3. นายเจษฎา ศรศึก
กรรมการบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา เนื่ องจากปั จจุ บั นบริ ษัทยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาอย่ างเป็ นทางการ แต่ ใ น
กระบวนการคั ด เลื อกดั งกล่ าว คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึง
ความเหมาะสมด้ านคุ ณวุ ฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ย วชาญหลากหลายวิ ชาชี พ มีภ าวะผู้ นา
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้ง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุ คคลเพื่ อเข้ าดารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริ ษัทมิ ได้เ ปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
(การลงมติ : ใช้ คะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่ า 2 ใน 3 ของผู้ ถือ หุ้นซึ่ง มาประชุ ม และมี สิท ธิอ อกเสี ย ง
ลงคะแนน)

วัตถุประสงค์แ ละเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความสาคัญว่ากรรมการของ
บริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ หน้าที่ ซึ่ง ค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุ ม
เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นจานวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สาหรับปี 2560 บริษัท
ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 858,000.-บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจานวน
เงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุ คคลไว้ใ นรายงานประจาปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด
วงเงินที่ขออนุมัติ
จานวนเงินที่จ่ายจริงเป็น
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด
ผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2561
(บาท)
(นาเสนอ)
1,950,000.-

-ไม่มี-

ปี 2560
(บาท)

ปี 2559
(บาท)

1,950,000.858,000.-

1,950,000.840,000.-

-ไม่มี-

-ไม่ม-ี

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ตามที่ คณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนเสนอ
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 เป็น
จานวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อ
สวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกาหนดการจ่ายเป็น
รายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น และสภาพเศรษฐกิ จ รวมถึ ง ความเหมาะสมของจ านวน
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ ษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้ งนี้สาหรั บกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้ง นี้
สาหรั บประธานกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนที่ ได้รับ เงินเดือนประจาของบริษัท
หรื อเป็ นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ นเดื อนบริ ษัท ในเครื อ จะได้ รั บ ค่ าเบี้ ย ประชุ มในการเข้ าร่ วม
ประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ย ประชุ มกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้ งละ 15,000.-บาท ทั้ งนี้ สาหรั บ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็ น
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ
5,000.-บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหาร
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 43 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560 คือ
1. นายพิสิฐ
ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2560 เป็นปีที่ 5) และ/หรือ
2. นายไพบูล
ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
สาหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสานักงานบัญชีแห่ง
ใหม่ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลั กทรั พย์ เนื่ องจากผู้ ส อบบั ญ ชีร ายเดิ มได้ ให้ บ ริการต่ อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5 ติ ดต่ อกั น
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเพื่ อให้เกิด ความเป็ นอิสระ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้ สอบบัญ ชี
ประจาปี 2561 แห่งสานักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ("Deloitte")
ดังนี้

1. ดร. สุวัจจชัย
เมฆะอานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม
คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ
วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797
ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2561
(นาเสนอ)
210,000.210,000.210,000.970,000.1,600,000.-

จานวนเงิน (บาท)
ปี 2560
255,000.255,000.255,000.1,050,000.1,815,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่ง
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปีและ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
1. ดร. สุวัจจชัย
เมฆะอานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม
คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ
วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797
แห่งส านักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จากัด เป็นผู้ สอบบั ญชีประจาปี
2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็นจานวนเงิน 1,600,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริ ษัทและบริษัท แม่ จะเป็นผู้ สอบบัญชี คนใดคนหนึ่ งหรื อผู้ส อบบั ญชีรั บอนุ ญาต
ในนาม ส านักงาน บริ ษัท ดี ลอยท์ ทู้ ช โทมั ท สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จากัด เพื่อให้ มั่นใจว่ า
กระบวนการจัดทางบการเงินจะสามารถดาเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เ สนอข้างต้นไม่ มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสี ยกับ บริษัท/ บริษัท
ย่อย/ผู้ บริหาร/ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ บุคคลดั งกล่าวแต่ อย่ างใด จึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น
เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และใน
อนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่ านผู้ถือหุ้นเข้าร่ วมประชุมตามวั น เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถื อหุ้ น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษัท เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ง ค าถามที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วาระการประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ถึ ง
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคาถามมายังบริษัทได้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ ถือหุ้น (ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคาถาม :
 เว็บไซต์ www.rwi.co.th
 E-mail : pipit@rwi.co.th และ/หรือ walirat@rwi.co.th
 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการเปิดรับคาถาม : ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคาถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลาดับ
การตอบคาถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคาถามที่
ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 หรือ ลาดับที่ 10 หรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้
เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับ
ผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุ มและออกเสีย งลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่ านผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉั นทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 เพื่อให้จานวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
บริษัทขอความร่วมมื อโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวันประชุม เพื่ อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
โดยคาสั่งคณะกรรมการ

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท

