สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เปดประชุมเวลา 9.00 น.
โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด หองวิมานทิพย ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม
:
นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษทั
เลขานุการที่ประชุม
:
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ เลขานุการบริษัท
ผูมีสิทธิเขารวมประชุม : จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนวันที่ 17
เมษายน 2558 จํานวนผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 3,627 ราย รวมจํานวนหุน ทัง้ สิน้
600,000,000 หุน
วาระที่ 1-2
:
จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย
นับรวมจํานวนหุน ทัง้ สิน้ 481,093,979 หุน คิดเปนรอยละ 80.18 ของหุน
ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
วาระที่ 3-6
:
จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย
นับรวมจํานวนหุน ทัง้ สิน้ 481,096,979 หุน คิดเปนรอยละ 80.18 ของหุน
ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
วาระที่ 7
:
จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย
นับรวมจํานวนหุน ทัง้ สิน้ 481,119,692 หุน คิดเปนรอย 80.19 ของหุน
ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
วาระที่ 8-10
:
จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย
นับรวมจํานวนหุน ทัง้ สิน้ 481,126,692 หุน คิดเปนรอย 80.19 ของหุน
ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
_____________________________________________________________________
กอนเริ่มการประชุม
นางนันทา สื่อเสาวลักษณ ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน ทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุมครั้งนี้ ไดกลาว
ตอนรับผูถือหุนทุกทาน เพื่อเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของบริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน) และไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองทั้งสิ้น 27 ราย และมีผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย ดังนั้น รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 74
ราย นับจํานวนหุน ไดทง้ั สิน้ 479,493,979 หุน คิดเปนรอยละ 79.92 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัท ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 35 รวมทัง้ แนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร
เลขานุการบริษทั ผูส อบบัญชีของบริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินและทีป่ รึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย
บรรจง แอนด วิทยา จํากัด ที่เขารวมประชุม ดังนี้
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

รายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้
1. นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย ศิรวิ ฒ
ั นวมิ ล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. นายพินิต นาคสุขุม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5. รศ. ดร.เชนินทร เชน กรรมการ
กรรมการผูจ ดั การ และกรรมการบริหาร
6. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายพิพธิ เชาววศิ ษิ ฐ กรรมการกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการฝายขายและการตลาดและเลขานุการบริษัท
8. รศ.ดร.พิสณฑ
อุดมวรรัตน กรรมการ
รายชื่อกรรมการที่ไมเขารวมประชุม
1. นายเจษฎา ศรศึก กรรมการเนื่องจากติดภารกิจจําเปน
รายชื่อผูบริหารเขารวมประชุมทุกทาน มีดังนี้
1. นายเกรียงศักดิ์
ตรียาพงษ ผูจัดการอาวุโสโรงงาน
2. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย ผูจัดการอาวุโสฝายขาย
3. นางสาวนงนุช
คําไชยเทพ ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ผูสอบบัญชีของบริษัท
1. นายพิสิฐ ทางธนกูล
2. นางสาวชลิดา

สํานักงานบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด
คงปรัชญา สํานักงานบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
1. นายชัยพร โยคาวจร บริษทั ดี เอส พรูเดนเชียลแมเนจเมนท จํากัด
2. นายวิชติ
เจริญศักดิ์ขจร บริษัท ดี เอส พรูเดนเชียลแมเนจเมนท จํากัด
ที่ปรึกษากฏหมายของการประชุมครั้งนี้
1. นายศักดิ์ชัย วิรุฬหชีว

บริษทั สํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด

นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษทั ทําหนาทีป่ ระธานทีป่ ระชุม กลาวเปดประชุมสามัญผู
ถือหุน ประจําป 2558พรอมกับกลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม โดยกอนเริม่ การประชุม ไดมอบหมายใหนาง
นันทา สื่อเสาวลักษณ ผูดําเนินการประชุม เปนผูชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปไดดังนี้
ผูดําเนินการประชุม ไดแจงขอมูลเบื้องตนใหทราบถึงทุนของบริษัทตอผูถือหุน ดังนี้
• ทุนจดทะเบียน จํานวน 300,000,000 บาท
• ทุนชําระแลว จํานวน 300
,000,000 บาท

พรอมกันนี้ ไดเรียนชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 37. ใหนบั หนึง่ หุน เปน
หนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนลงคะแนนเสียงไม
เห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น โดยผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหกรุณากรอกใบ
ลงคะแนนที่ไดรับแจกจากเจาหนาที่กอนเขารวมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่จะจัดเก็บใบ
ลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ดังกลาวนั้น หักออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระ
นั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ให ถือวาที่
ประชุมเห็นชอบหรืออนุมตั เิ ปนเอกฉันท
3. ในกรณีผถู อื หุน มอบฉันทะใหกรรมการ ใหเปนไปตามทีผ่ ถู อื หุน ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ ผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมหรือใหความเห็นในแตละวาระ ใหแจงชื่อและ
นามสกุล เพื่อเปนขอมูลใหบริษัท และเพื่อมิใหเกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องตางๆ ในแตละ
วาระ ขอใหผูถือหุนสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ
เมื่อผูดําเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ใหกระทรวงพาณิชยภายใน 14 วันนับแตวัน
ประชุมวิสามัญผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนด และไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุม
รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงาน
การประชุมไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมแลว
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
มติที่ประชุม
ดังนี้
มติ

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองการประชุมดังกลาว ดวยเสียง

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
75
481,093,979
100.00
ไมเห็นดวย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจํานวน 481,093,979 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2557
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอที่ประชุมวา บริษัทไดสรุปรายงานของ
คณะกรรมการบริษทั และผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบป 2557 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจําป 2557 ตามที่
ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 แลว
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําป 2557
มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําป 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง ประธานทีป่ ระชุม ไดมอบหมายให รศ.ดร.เชนินทร เชนกรรมการบริษทั และ
กรรมการผูจ ดั การ เปนผูร ายงาน
รศ. ดร.เชนินทร เชน กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ ดั การ ไดกลาวตอทีป่ ระชุมวา คณะกรรมการ
บริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดของงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีผ่ า นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส อบบัญชีรบั อนุญาตของ
สํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว ลงในรายงานประจําป 2557 ซึ่งไดสงใหผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา พรอมหนังสือนัด
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เพื่อพิจารณาแลวจึงขอเรียนสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
รายการ
สินทรัพยรวม
หนีส้ นิ รวม
สวนของผูถือหุน
รายไดจากการขายสินคา
รวมรายได
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ (ขาดทุน)
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี
กําไรสุทธิ (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

ป 2557
1,219.14
275.59
943.55
844.45
854.09
752.22
81.47
1.11
82.58

ป 2556
960.27
284.67
675.60
966.19
975.88
823.73
123.48
0.15
123.63

(หนวย : ลานบาท)
เปลีย่ นแปลง (%)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
26.96%
(3.19%)
39.66%
(12.60%)
(12.48%)
(8.68)
(34.02%)
640.00
(33.20%)

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ดวยเสียง ดังนี้
มติ

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
78
481,096,979
100.00
ไมเห็นดวย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจํานวน 481,096,979 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหนายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและ
เลขานุการบริษทั เปนผูร ายงาน
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายการ
จายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความ
เหมาะสม หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท
อยางมีนยั สําคัญ หรือเวนแตในกรณีทบ่ี ริษทั มีโครงการลงทุนในโครงการอืน่
ทั้งนี้ ในป 2557 งบการเงินของบริษทั มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน
82.58 ลานบาท
เนือ่ งจากบริษทั ตองสํารองเงินสดเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิม่ ในโครงการตางๆ ในอนาคตดังนัน้
คณะกรรมการบริษทั จึงขอเสนองดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2557 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 47 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนัน้ ในการนีบ้ ริษทั ไดจดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนรอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ครบถวนแลว ดังนัน้ จึงเห็นควรจัดสรรเงินสวนทีเ่ หลือเขาเปนกําไรสะสมของบริษทั ตอไป
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรเงินสวนที่เหลือเขาเปนกําไรสะสมของบริษัทตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดจายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรเงินสวนที่เหลือเขาเปนกําไรสะสมของบริษัท
ตอไปดวยเสียง ดังนี้
มติ

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
78
481,096,979
100.00
ไมเห็นดวย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจํานวน 481,096,979 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง ประธานทีป่ ระชุม ไดมอบหมายใหนายมณฑล เชตุวลั ลภกุล กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร เปนผูร ายงาน
นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ไดกลาวตอทีป่ ระชุมวา ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอที่ 18 สรุปใจความสําคัญวาในการประชุมสามัญ
ประจําปทกุ ครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบงออกใหตรงเปน 3
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง
ใหมได
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 คน
ดังนี้
1. นายพินิต นาคสุขุม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร.เชนินทร
เชน
กรรมการบริษทั
3. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอยางเปนทางการ แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษทั ไดรว มกันพิจารณาคุณสมบัติ
ในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูนํา
วิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท รวมทั้งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่
ผานมา
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา พรอมหนังสือนัดประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 แลว
อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 31 ระบุ
วา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะ
ทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ กอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้น กอนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจงใหที่ประชุมทราบวา กรรมการบริษัท 3คน ที่เสนอแตงตั้ง
ในการประชุมครัง้ นี้ ไมมกี รรมการทานใดทีเ่ ปนกรรมการของบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับบริษัท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยทานผูถ อื หุน สามารถ
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดวยเสียง ดังนี้
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 78 ราย รวมจํานวนหุน ได 481,096,979 หุน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รายชื่อกรรมการ
คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ
1. นายพินิต นาคสุขุม
481,096,979 100.00
0 0.00
0
0.00
2. รศ.ดร.เชนินทร เชน
481,096,979 100.00
0 0.00
0
0.00
3. นายพิพิธ เชาวศิษฐ
481,096,979 100.00
0 0.00
0
0.00
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจําป
2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังตอไปนี้
1. นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง
2.
นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
4. นายพินติ
นาคสุขุม
5. รศ. ดร.เชนินทร เชน
6. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
7.
นายพิพิธ
เชาววิศิษฐ
8. นายเจษฎา ศรศึก
9. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
โดย นายวรวิทยศิริวัฒนวิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และนายพินิต นาคสุขุม เปนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง ประธานทีป่ ระชุม ไดมอบหมายใหนายวรวิทยศริ วิ ฒ
ั นวมิ ล ประธานกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน เปนผูร ายงาน
นายวรวิทยศิริวัฒนวิมล ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดกลาวตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 16 กําหนดวา กรรมการของบริษทั มีสทิ ธิไดรบั คาตอบแทนในการปฏิบตั หิ นาที่ ซึง่ คาตอบแทน
ไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในป 2557 คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไดรบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 1,800,000.-บาท โดยกําหนดจายเปนรายครัง้
สําหรับป 2557 บริษทั ไดจา ยคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษทั เปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 977,500.-บาท
ทัง้ นี้ บริษทั สรุปจํานวนเงินทีจ่ า ยใหแกคณะกรรมการบริษทั เปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป 2557
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ในหัวขอโครงสรางการถือหุน และการจัดการ เรือ่ ง คาตอบแทนกรรมการและ
ผูบ ริหาร
สําหรับ ในป 2558 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เสนอ โดย
เห็นควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับป 2557 โดยกําหนดการจายเปนรายครั้งตามอัตราเดิม ทั้งนี้ ไดกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจาย ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษทั
• คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาททั้งนี้ กรณีที่มีการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 12,500.-บาท ทัง้ นี้ สําหรับกรรมการบริษทั ทานใดทีไ่ ดรบั เงินเดือนประจํา
แลว จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ(ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบีย้ ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 20,000.-บาท
• คาเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบครัง้ ละ 12,500.-บาท
(4) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน(ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบีย้ ประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครัง้ ละ 20,000.-บาท
• คาเบีย้ ประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครัง้ ละ 12,500.-บาท
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป จนกวาจะมีมติใหเปลี่ยนแปลงเปนอยาง

อื่น
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทตาม
อัตรารายละเอียดขางตน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงสองในสามอนุมัติกําหนด
จํานวนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เสนอ ดวยเสียง ดังนี้
มติ

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
78
481,096,979
100.00
ไมเห็นดวย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจํานวน 481,096,979 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประจําป 2558

นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง ประธานทีป่ ระชุม ไดมอบหมายให นายวรวิทยศริ วิ ฒ
ั นวมิ ล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เปนผูร ายงาน
นายวรวิทยศริ วิ ฒ
ั นวมิ ล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวตอทีป่ ระชุมวา ตามมาตรา 120 แหง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนง
หนาที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557 คือ
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด
ดังนัน้ สําหรับป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชีคน
เดิมคือ
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต ป 2556 เปนปท่ี 3)และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2558 เปนป
ที่ 4 เนื่องจากมีความเปนอิสระ มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี
ตลอดมา โดยกําหนดคาตอบแทน ดังนี้
รายละเอียด
คาสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
คาสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
คาสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
คาสอบบัญชีประจําป
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
คาสอบบัญชี
ป 2558 (บาท)
194,670.194,670.194,670.973,350.1,557,360.-

จํานวนเงิน
คาสอบบัญชี
ป 2557 (บาท)
157,500.157,500.157,500.913,500.1,386,000.-

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ บริษัท / บริษทั ยอย /
ผูบ ริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด คาสอบบัญชีที่เสนอขางตนเปนการ
ใหบริการสอบบัญชี เทานัน้ ไมมกี ารใหบริการอืน่ นอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไมมกี ารจาย
คาตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2558 และกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 1,557,360.-บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี คือ
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา
แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2558 และ
อนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 1,557,360.-บาทดวยเสียง ดังนี้
มติ

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
81
481,119,692
100.00
ไมเห็นดวย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจํานวน481,119,692 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
การแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหนายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและ
เลขานุการบริษทั เปนผูร ายงาน
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ไดกลาวตอที่ประชุมวา เนื่องจาก บริษัทมี
ความจําเปนตองระดมทุนมาเพื่อใชในการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน และรองรับการขยาย
การลงทุนของบริษัทที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ เชน หมอนรถไฟ และอื่นๆ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
บริษัทจึงมีความประสงคที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เปน
450,000,000 บาท โดยการออกหุน สามัญเพิม่ ทุนใหม จํานวน 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย
ใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหม ดังนี้

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน
จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

450,000,000 บาท

(สี่รอยหาสิบลานบาท)

900,000,000 หุน
0.50 บาท

(เการอยลานหุน)
(หาสิบสตางค)

900,000,000 หุน
- หุน

(เการอยลานหุน)
(- หุน)”

ทัง้ นี้ ใหบคุ คลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิทก่ี รมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของ
นายทะเบียน
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
อนุมตั กิ ารมอบอํานาจ ตามทีเ่ สนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และอนุมัติการมอบอํานาจ ตามที่เสนอ ดวยเสียง ดังนี้
มติ

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
82
481,126,692
100.00
ไมเห็นดวย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจํานวน481,126,692 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหม
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหนายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและ
เลขานุการบริษทั เปนผูร ายงาน
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ไดกลาวตอที่ประชุมวา ตามที่ ที่ประชุมผู
ถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 ขางตน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย จึงขอ
เสนอตอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 300 ,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมตาม
รายละเอียดขางตน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหมตามรายละเอียดขางตน ตามที่เสนอ ดวยเสียง ดังนี้
มติ

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
82
481,126,692
100.00
ไมเห็นดวย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจํานวน481,126,692 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RWI-W1)ใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหนายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและ
เลขานุการบริษทั เปนผูร ายงาน
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ไดกลาวตอที่ประชุมวา ตามที่ตามที่บริษัท
มีแผนการระดมทุนเพื่อใชในการขยายกิจการ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงคที่จะออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ” หรือ “RWIW1”) จํานวนไมเกิน 300,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) โดย
ไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 (กรณีมีเศษใหปดทิ้ง) ราคาใช
สิทธิเทากับ 1.60 บาทตอหุน ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิRWI-W1
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5ในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว
ทัง้ นี้ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานกรรมการบริษทั เปนผูพ จิ ารณากําหนดวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (จะ
กําหนดภายหลังจากที่บริษัทไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
RWI-W1
เรียบรอยแลว)รวมทั้งมีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง ราคาและอัตราการใชสิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอํานาจ
ในการกําหนดเหตุแหงการออกหุน สามัญใหมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงราคาการใชสทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัท ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RWI-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
ตาม
รายละเอียดขางตนและอนุมัติการมอบอํานาจ ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัท ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RWI-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุน ตามรายละเอียดขางตนและอนุมัติการมอบอํานาจ ตามที่เสนอ ตามที่เสนอ ดวยเสียง ดังนี้
มติ

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
82
481,126,692
100.00
ไมเห็นดวย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจํานวน481,126,692 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอที่ประชุมวา ขณะนี้วาระตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
ไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนครบถวนเสร็จสิ้นแลว ไมทราบวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาหรือไม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอที่ประชุมวา ในนามของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน ที่ไดมอบความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัท
ชุดนี้ บริหารกิจการของบริษทั ตอไปอีกวาระหนึง่ จากภาระทีไ่ ดรบั มอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษทั จะทํางาน
อยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนตอทานผูถือหุนทุกทาน พนักงาน และองคกร และขอบพระคุณทานผูถือหุน
ทุกทานอีกครั้งหนึ่งที่ไดสละเวลา มารวมประชุมในวันนี้และขอปดการประชุม ณ บัดนี้
เลิกประชุมเวลา 10.35 น.
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