
หมวดท่ี  1  สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทไดเปดโอกาสใหถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการและใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการใหมากขึ้น โดยให

ความสําคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการประชุมผูถือหุน ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุม

และบทบาทและการเขารวมประชุมของประธานและกรรมการชุดยอยตางๆ ไวในรายงานการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนได

รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอง ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของ

บริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกท้ังยังคงดําเนินการในดานสิทธิของผูถือหุน เพ่ือความยั่งยืน ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของผูถือหุนไมมีการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรมตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุก

กลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิ

ของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท 

2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูลวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบใน

แตละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง 

3.  คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกปนําเสนอนโยบายและ

หลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแตละคณะ 

4.  คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุนเพื่อใหเกิดความถูกตองรวดเร็วมีการลงมติ

เปนแตละรายการเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลและมีการใชบัตรลงคะแนน 

5.  ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจัดใหมีสํานักงานกฎหมายที่เปนบุคคลอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน ทํา

หนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน นับองคประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให

การประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท 

6.  คณะกรรมการบริษัทเปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนใน

แตละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซต

ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

7.  คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพรอมทั้งคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก

เสียงในทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง โดยกอนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น พรอมทั้งมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมอยางชัดเจน เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท 

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาองคประกอบของการจัดประชุม ตั้งแตการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การ

นับจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ เพื่อนับเปนองคประชุม การดําเนินการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไมมีการเพิ่ม

วาระอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุปมติของที่ประชุมเปนไปอยาง

โปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 



สิทธิขั้นพื้นฐาน 

 สิทธิในการเปนเจาของหุน การซื้อขาย หรือโอนหุนท่ีตนถืออยูอยางเปนอิสระ 

 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจโดยการออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติเรื่องท่ีสําคัญที่กระทบตอบริษัท เชน การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและ

หนังสือบริคณหสนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ 

 สิทธิในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตน 

 สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผูถือหุน 

 สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกําไร/เงินปนผลอยางเทาเทียมกัน 

 สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันตอเหตุการณโดยบางเรื่องแมวาตาม

กฎหมายจะไมไดอยูในเกณฑที่กําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบ 

บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

www.set.or.th และ ผานทางเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th 

สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ 

ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน

ทางเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th และ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแมวาไมไดอยู

ในเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบบริษัทก็จะเปดเผยขอมลู

นั้น โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ดังนี ้

 บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผู

ถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของผูถือหุนสวนนอย 

 ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยท่ีสําคัญ 

 รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปนชองทาง

ใหผูถือหุนรับทราบและตรวจสอบขอมูลได  โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมคราวถัดไป 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ 

ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจและเชื่อมั่นวาโครงสรางการดําเนินงานมี

ความโปรงใส และตรวจสอบได พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สราง

ผลตอบแทนแก ผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเนื่อง 



 บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ 

สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-mail : pipit@rwi.co.th หรือ 

โทรศัพทสายตรง  (02) 049-1001-4 ตอ 4011 

สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหมีการจัดการประชุมผูถือหุนที่คํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการเขา

รวมประชุมตามแนวทางของกฎหมาย ควบคูกับหลักปฏิบัติเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผู

ถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน  (120 วัน) นับแตวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชี  และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน

ของผูถือหุน  หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว  บริษัทจะเรียก

ประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไปในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือตาม AGM Checklist 

  ทั้งนี้ในป 2561 ไมมีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุน 

การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือหุน 

1. บริษัทไดแจงมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมผูถือหุนประจําป 2561พรอมวาระและรายละเอียดการ

ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ลวงหนากอนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต

ของบริษัท www.rwi.co.th และผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดสรร

เวลาในการเขารวมประชุม 

2. บริษัทเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มีขอมูลเหมือนกับบริษัทจัดสงใหผูถือ

หุนในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ในวันที่ 21 

มีนาคม 2561 เปนการลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและมี

เวลาพิจารณาศึกษาเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว 

3. บริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสง

หนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา โดยจัดสงเปนการลวงหนา 22 วัน กอน

วันประชุมผูถือหุน หนังสือเชิญประชุมสงออกวันที่ 4 เมษายน 2561เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูล

ประกอบการประชุม 

กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมฉบับ

ภาษาอังกฤษไปพรอมกับภาษาไทย เพ่ือสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม 

4. บริษัทไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วันและเปนเวลากอนประชุม 24 วัน คือวันที่ 

2-4 เมษายน 2561 เพื่อบอกกลาวแจงประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนการเขา

รวมประชุม 



5. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุม 

ผูถือหุน ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561และนําสงขั้นตอนดําเนินการในเรื่องดังกลาวพรอม

หนังสือนัดประชุมผูถือหุน ผานชองทาง ดังน้ี 

 เว็บไซต www.rwi.co.th 

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

 ไปรษณียลงทะเบียน สงไปยัง  

นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  (เลขานุการบริษัท) 

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 ถนนพระราม 3 

แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ในป 2561 ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนา 

6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุน

สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง

แบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

7. บริษัทแจงหลักเกณฑและขั้นตอนการเขารวมประชุมใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม พรอมแนบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได และเปนแบบที่กระทรวงพาณิชย

กําหนด เพื่อใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได  สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ 

ตามที่ระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได   

ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉนัทะท้ัง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งนี ้บริษัทไดแจงแนว

ทางการเผยแพรดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง 

8. สําหรับผูถือหุนท่ีเปนนักลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน บริษัทเปนผูประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะตองแสดงกอนเขา

รวมประชุมเปนการลวงหนา เพื่อใหการลงทะเบียนในวันประชุมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน 

1. บริษัทกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอง

คอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร 10120  ซึ่งเปนอาคารเดียวกับที่ตั้งของสํานักงานบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโนบายสงเสริมและอํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่

จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมการประชุมไดอยาง

สะดวก เนื่องจากอยูติดถนนพระราม 3 



2. บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และตอเนื่อง

จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ  เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมแลว  โดยมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ  พรอมนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่

เขารวมประชุมและออกเสียงเปนตนไป  เวนแตผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่นโดยในการลงทะเบียนบริษัทไดจัด

ใหมี 

- จัดเตรียมบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขาประชุม 

- จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือหุนที่มอบฉันทะ

ใหผูอื่นมาประชุมแทนตน 

- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมสําหรับผูถือหุนทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนนเสียง 

3. กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่ง

เปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน 

4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน  โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้งยกเวน

เจ็บปวยหรือติดภารกิจสําคัญ  

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น  

9 คน ซึ่งเขารวมประชุมครบทุกทาน คิดเปน 100% ประกอบดวยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการผูจัดการ และผูบริหารสูงสุดดานบัญชี

และการเงินของบริษัท เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของ

กับบริษัท 

นอกจากนี้ ยังมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําป 2561 จํานวน2คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ

นางสาวสโรชาทองสกุล แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด และผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทประจําป 2561 จํานวน 3 คน  คือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย, นางสาวกมลทิพย  รัตนนันทวาที และ

นางสาวอรยา  ติลกรัตนกุล  และบริษัทจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน  ทุมาวงศ จากบริษัทสํานักงาน

กฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด  เขารวมประชุมและเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการ

ประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทและมีตัวแทน

อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมสังเกตการณอีกดวย 

1. กอนเริ่มการประชุมตามวาระ  ผูดําเนินการประชุมทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวม

ประชุม พรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตาม

กฎหมายและขอบังคับของบริษัทและประธานกรรมการซึ่งทําหนาท่ีประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 

การแจงผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปไดดังนี ้

 กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู  โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่ง

เสียงและไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษท่ีจะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอื่น 



 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุก

วาระ โดยบริษัทไดแจกบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนรวมประชุม และ

จะเก็บบัตรเฉพาะผูไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น ยกเวน วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเปนการเลือกตั้ง

ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับ

เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออก เสียง และนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือ

เปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระนั้นๆ บริษัทไดนําระบบ Barcode เปนเครื่องมือชวยนับคะแนน มีการแสดงผลการลง

มติบนจอภาพใหผูถือหุนรับทราบพรอมกัน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจาก

จบการพิจารณาแตละวาระ 

2. บริษัทดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพิ่มวาระหรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาและจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการนําเสนอ

ประเด็นตางๆ ของแตละวาระ พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ในแตละวาระ 

หากมีผูถือหุนประสงคจะเพิ่มวาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1ใน3ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

ในป 2561 ไดมีผูถือหุน 1 รายซักถาม ซึ่งผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูตอบขอซักถามดังกลาวอยาง

ชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมท้ังคําถาม - คําตอบ เปนลายลักษณอักษร 

 

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  เมษายน  2561 สรุปผลการลงคะแนนเสียง

ของผูถือหุนในแตละวาระ เปนดังน้ี (บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท (www.rwi.co.th) 

 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

วาระที ่ ราย หุน % ราย หุน % ราย หุน % ราย หุน % 

1 41 444,168,639 100 - - - - - - - - - 

3-7 42 445,695,639 100 - - - - - - - - - 

 

สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดเปดเผยขอมูลประกอบไวใน “หนังสือนัดประชุม” ไดแก 

1. การแตงต้ังกรรมการบริษัท : บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  โดยมีขอมูลเบื้องตน

ของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง  การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจน หากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรอง

จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปน



ผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา ท้ังน้ีบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

2. คาตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรรโดยพิจารณากําหนด

จายเปนรายครั้งตามการเขารวมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งเปนไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทไดเสนอวงเงินคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป แบงเปน

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือคาเบี้ยประชุมและไมมีคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นๆ และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปน

รายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  ขอ 2 โครงการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร” 

3. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  

สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ  คาตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา 

และความสัมพันธกับบริษัท จํานวนปท่ีทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวาง

ปปจจุบันกับปที่ผานมา  และคาบริการอื่นท่ีมีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดอยูทั้งของบริษัท โดยไดผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” 

และแบบ 56-1ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญช”ี 

4. การจายเงินปนผล : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร  การจายเงินปนผล ซึ่งเปนไปตามนโยบาย

การจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา  พรอมทั้งระบุวันกําหนด

รายชื่อผูถือหุน (Record Date) และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลกรณีไมจายเงินปนผลจะระบุถึง

สาเหตุดังกลาว 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม 

ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใดกรรมการทานนั้นจะแจงตอ

ที่ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

การปฏิบัติตอผูถือหุนหลังวันประชุมผูถือหุน 

1. เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัทในวันทําการถัดไป 

2. เลขานุการบริษัทบันทึกขอมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน มีรายชื่อกรรมการ

บริษัทที่เขา / ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลาคําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถามหรือคําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป

รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยแยกเปน เห็นดวย 

ไมเห็นดวยและงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนประธานที่ประชุมและจัดสง

รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 14 วันนับ

แตวันประชุมผูถือหุน  พรอมทั้งเผยแพรขอมูลและการบันทึกภาพการประชุมผูถือหุนใน Website ของบริษัททั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป  



พรอมทั้งดําเนินการนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  สําหรับผูถือหุนที่ไม

สามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุมเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ

รายละเอียดขอมูลการประชุม 

3. หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผล  บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจายเงินปน

ผลใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด  เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน 

การกระจายหุนการถือหุนของผูถือหุน 

 บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท  

 บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ณ วันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 8 

มีนาคม 2561 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 

มีนาคม 2561 

 คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ0.0458  ซึ่งไมเกินกวา

รอยละ 25 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวของบริษัท 

 สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float  เทากับรอยละ 27.82 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดซึ่งเกินกวารอยละ 

25 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวของบริษัท 

 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เทากับรอยละ 5.08 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวทั้งหมด 

 


