
วันที่  21 มีนาคม 2560 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 
บริษัท  ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากดั  (มหาชน) 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2560 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.     ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 

2. รายงานประจ าปี 2559  ในรูปแบบ CD-ROM  ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการบริษัท   งบการเงิน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. นิยาม  “กรรมการอิสระ” 
5. ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญถือหุ้น ประจ าปี 2560 
9. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)   
10. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว)    
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00  นาฬิกา  ณ  ห้องวิมานทิพย์  ชั้น 5 โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที่ 372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   
เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2559 โดยได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ภายใน 14  วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th แล้ว 
  

http://www.rwi.co.th/


ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าว โดย
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีก 
คร้ังหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 1 

 

วาระที่  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559  ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2559  ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ง
ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส้ินสุด ณ รอบปี
บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านการตรวจสอบและ  
ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของส ำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2559  ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ จ านวนเงิน 

สินทรัพย์รวม 990.23 
หนี้สินรวม 50.70 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 939.53 
รายได้จากการขายสินค้า 598.70 
รวมรายได้ 608.60 
ก าไรเสร็จรวมส าหรับปี 13.75 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 



โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่       
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในคร้ังนี้ ตามส่ิงที่มาด้วยล าดับที่ 2 

 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น 
  

ทั้งนี้ในปี 2559  งบการเงินของบริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 13.75 ล้าน
บาท  เนื่องจากบริษัทต้องส ารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ  
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2559  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 57 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น  เห็นควรจัดสรรทุนส ารอง
ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 15,000,000 บาท  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559  ส าหรับผลการด าเนินงาน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเห็นควรจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน  
15,000,000 บาท    
  

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 18  สรุปใจความส าคัญว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้  ก็ให้ออกโดย
จ านวน  ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ใหม่ก็ได้  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2560  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ  จ านวน  3  ท่าน ดังนี ้

      1.  นำยวุฒิชัย    ลีนะบรรจง  กรรมกำรบริษัท 
      2.  นำยวรวิทย์    ศิริวัฒน์วิมล   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
      3.  นำยวิเชียร    โสพรรณพนิชกุล   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเลือกต้ังกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็น
ทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ
การเสนอชื่อ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล  รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้
เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง  ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ในการนี้ นำยวรวิทย์   ศิริวัฒน์วิมล และนำยวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล  กรรมการรายเดิม และ
ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระตามที่บริษัทก าหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน 
 

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้  
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา 

 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความส าคัญว่ากรรมกำร
ของบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ซึ่งค่ำตอบแทนได้แก่ เงินเดือน         
เบี้ยประชุม  เบี้ยเล้ียง  โบนัส  ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติก าหนดจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยก าหนดจ่ายเป็นรายคร้ัง  ส าหรับปี 
2559  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 840,000.-บาท  ทั้งนี้ 
บริษัทสรุปจ านวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  เร่ืองค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร 
 
 
 
 
 



รายละเอียด 
ปี 2560 
(บาท) 

(น าเสนอ) 

ปี 2559  
(บาท) 

ปี 2558  
(บาท) 

วงเงินที่ขออนุมัติ 1,950,000.- 1,950,000.- 1,950,000.- 
จ านวนเงินที่จ่ายจริงเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด 

 840,000.- 890,000.- 

ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560  ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2560  เป็น
จ านวนเงิน 1,950,000.-บาท  ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559  ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  ซึ่งก าหนดการจ่าย
เป็นรายคร้ัง  โดยกล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ
จ านวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้  
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม 

(1)  ประธำนกรรมกำรบริษัท (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม) 

 ค่ำเบี้ยประชุมคร้ังละ 30,000.-บำท ทั้งนี้ส ำหรับประธำนกรรมกำรได้รับเงินเดือน
ประจ ำแล้ว หรือเป็นประธำนกรรมกำรบริษัทในเครือ  จะได้รับค่ำเบี้ยประชุมใน
กำรเข้ำร่วมประชุมคร้ังละ 20,000.-บำทแทน 

(2)  กรรมกำรบริษัท (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม) 

 ค่ำเบี้ยประชุมคร้ังละ 15,000.-บำท ทั้งนี้ส ำหรับกรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจ ำแล้ว หรือเป็นพนักงำนงำนในเครือ จะได้รับค่ำเบี้ยประชุมในกำร
เข้ำร่วมประชุมคร้ังละ 5,000.-บำทแทน 

(3)  คณะกรรมกำรบริหำร (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม) 

 ค่ำเบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรบริหำร คร้ังละ 15,000.-บำท ทั้งนี้ส ำหรับประธำน
กรรมกำรบริหำรที่ได้รับเงินเดือนประจ ำแล้ว หรือเป็นผู้บริหำรในเครือ จะได้รับ      
ค่ำเบี้ยประชุมในกำรเข้ำร่วมประชุมคร้ังละ 5,000.-บำทแทน 

 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรบริหำร คร้ังละ 10,000.-บำท ทั้งนี้ส ำหรับกรรมกำรบริหำร
ท่ำนใดที่ได้รับเงินเดือนประจ ำแล้ว หรือเป็นพนักงำนงำนในเครือ จะได้รับค่ำเบี้ย
ประชุมในกำรเข้ำร่วมประชุมคร้ังละ 2,000.-บำทแทน 

(4)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม) 

 เบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังละ 25,000.-บำท 

 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบคร้ังละ 15,000.-บำท  
 



(5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (ทุกครำวที่เข้ำร่วมประชุม)  

 เบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คร้ังละ 25,000.-บำท 

 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คร้ังละ 15,000.-บำท ทั้งนี้ส ำหรับ
กรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่ได้รับเงินเดือนประจ ำแล้ว หรือเป็นพนักงำนงำนในเครือ 
จะได้รับค่ำเบี้ยประชุมในกำรเข้ำร่วมประชุมคร้ังละ 5,000.-บำทแทน 

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ
พนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท  

 
วาระที่  7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี   แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี  ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 43 ก าหนดว่า  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559  คือ  

       1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095  
             (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ต้ังแต่ ปี 2556-2559 เป็นปีที่ 4) และ/หรือ 
       2. นายไพบูล  ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  
             (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 
       3. นางสาวสกุณา  แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906     
             (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 
       4. นางสาวนภนุช   อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266  
             (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  

     แห่งส ำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 
 

ดังนั้น  ส าหรับปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งต้ังผู้สอบ
คนเดิม 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  
 
 



แห่งส ำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2560 เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณา
เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน  ดังนี้ 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท   
ทุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ัง 

  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  
แห่งส ำนักงำน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560  เป็นจ านวนเงิน 1,815,000.-บาท โดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในนาม ส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ำ
กระบวนกำรจัดท ำงบกำรเงินจะสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบได้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ   

 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น
เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี  และใน
อนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้ว
เสร็จ 

 
วาระที่  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2560 
(น าเสนอ)  

จ านวนเงิน (บาท) 
ปี 2559  

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 255,000.- 200,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 255,000.- 200,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 255,000.- 200,000.- 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี  1,050,000.- 1,050,000.- 

รวมทั้งสิ้น 1,815,000.- 1,650,000.- 



 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ต้ังแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึง
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งค าถามมายังบริษัทได้ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น 
(ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได ้

2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับค าถาม :  

 เว็บไซต์ www.rwi.co.th  

 E-mail : pipit@rwi.co.th  และ/หรือ  tanapan@rwi.co.th  และ/หรือ  walirat@rwi.co.th  

 โทรสาร 02-682-6361    

 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ (เลขานุการบริษัท) 
3. ช่วงเวลาการเปิดรับค าถาม :  ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามล าดับ 

 

 การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบค าถาม
ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมา ตามส่ิงที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  9 หรือ ล าดับที่  10  หรือสามารถ Download ได้จาก   
www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3  แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ังให้ คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ 
แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้  ส ำหรับผู้ถือหุ้นนอกจำกนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพำะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.      
แบบหนึ่งแบบใดเท่ำนั้น   
 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน    ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัท  ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  เพื่อให้จ านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท   บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ ก่อนวัน
ประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
 

โดยค าส่ังคณะกรรมการ 

 
(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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