สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องธารทอง ชั้น G เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม
:
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม
:
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม :
จานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 22 มีนาคม
2559 จ านวนผู้ ถื อ หุ้ น รวมทั้ ง สิ้ น 3,480 ราย รวมจ านวนหุ้ น ทั้ ง สิ้ น
600,000,000 หุ้น
วาระที่ 1-4
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 449,687,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.9479 ของ
หุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5-7
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 449,692,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.9487 ของ
หุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
____________________________________________________________________________________________
ก่อนเริ่มการประชุม
นางสาววลิรัตน์ เมฆสัยโย ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อ
เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) และได้แถลงให้
ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่ว ม
ประชุมทั้งสิ้น 22 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้ น 38 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น
448,818,720 หุ้น คิ ดเป็ นร้อ ยละ 74.80 ของจ านวนหุ้น ที่จาหน่ ายได้ทั้ง หมดของบริษั ท ครบเป็ นองค์ประชุ ม
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนาคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายวรวิทย์
ศิริวัฒน์วิมล
3. นายวิเชียร
4. รศ.ดร.พิสณฑ์
5. นายสุทิน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อุดมวรรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เผด็จภัย
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

6. นายมณฑล
7. นายธีรชัย
8. นายพิพิธ

เชตุวัลลภกุล
ลีนะบรรจง
เชาว์วิศิษฐ

9. นางพิมสิริ

ปิ่นรอด

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และเลขานุการบริษัท
กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้
1. นายเสน่ห์
เจริญสุข
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายอุดม
ตั้งเดชธีรชัย
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
3. นางสาวนงนุช
คาไชยเทพ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายพิสิฐ
2. นางสาวชลิดา

ทางธนกูล
คงปรัชญา

ที่ปรึกษากฏหมายของการประชุมครั้งนี้
1. นายณัฐวัฒน์
ทุมาวงศ์

สานักงานบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
สานักงานบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
บริษัทสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามั ญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้
นางสาววลิรัตน์ เมฆสัยโย ผู้ดาเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
 ทุนจดทะเบียน
 ทุนชาระแล้ว

จานวน 450,000,000 บาท
จานวน 300,000,000 บาท

พร้อมกันนี้ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทาโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่
เห็ น ด้ ว ยและงดออกเสี ย งเท่ า นั้ น โดยผู้ ถือ หุ้ น ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยหรื อ งดออกเสี ยง ให้ ก รุ ณากรอกใบ
ลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบ
ลงคะแนน บริษั ทจะนาคะแนนเสียงที่ ไม่ เห็น ด้วย และงดออกเสียง ดัง กล่ าวนั้ น หักออกจาก
จานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยใน
วาระนั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ในกรณี ไ ม่ มี ผู้ใ ดแสดงความเห็ น คั ดค้ า น หรื อ แสดงความคิ ดเห็ น เป็ น อย่ า งอื่ น
ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

4. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้ นที่ ประสงค์จ ะสอบถามเพิ่ มเติมหรือ ให้ ความเห็น ในแต่ละวาระ ให้แ จ้ง ชื่อ และ
นามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละ
วาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ
เมื่อผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี2558
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมวิ สามั ญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกาหนด และได้ จัดส่ งให้ ผู้ ถือหุ้น ทราบล่ว งหน้ าพร้อมหนัง สือนั ดประชุ ม
รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงาน
การประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง

ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
39
449,687,620
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 449,687,620 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2558
นายวุ ฒิ ชั ย ลี น ะบรรจง ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ ก ล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ ษั ท ได้ ส รุ ป รายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามที่
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 แล้ว
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2558
มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายวุฒิ ชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ป ระชุม ได้มอบหมายให้ นายสุ ทิน เผด็จภั ย กรรมการบริ ษัทและ
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน
นายสุ ทิน เผด็จ ภัย กรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้ จัดการ ได้กล่า วต่ อที่ ป ระชุม ว่า คณะกรรมการ
บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ที่ ผ่ า นการตรวจสอบและลงนามรั บ รองจากผู้ สอบบั ญชี รั บ อนุ ญ าตของ
สานักงาน บริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ส เอบี เอเอส จ ากั ด และได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจาปี 2558 ซึ่ ง ได้ ส่ง ให้ผู้ถือหุ้ น พิจ ารณาเป็ น การล่ ว งหน้ า พร้อ มหนั ง สือ นั ด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาแล้ว จึงขอเรียนสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ (ขาดทุน)
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี
กาไรสุทธิ (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ปี 2558
955.02
29.57
925.45
628.29
639.24
658.79
(18.73)
0.63
(18.10)

ปี 2557
1,219.14
275.59
943.55
844.45
854.09
750.22
82.83
(0.25)
82.58

(หน่วย : ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(21.66%)
(89.27%)
(2.23%)
(25.59%)
(25.15%)
(12.18%)
(122.61%)
(352.00%)
(121.91%)

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ด้วยเสียง ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
39
449,687,620
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 449,687,620 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง หักภาษี หรือตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษั ท
อย่างมีนัยสาคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ทั้งนี้ ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจานวนเงิน 18.10 ล้านบาท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
57 กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบี ยนนั้ น ในการนี้ บ ริ ษั ท ได้ จั ดสรรทุ น สารองตามกฎหมายเป็ น จ า นวนร้ อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น
ครบถ้วนแล้ว
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ด้วยเสียง ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
39
449,687,620
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 449,687,620 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัทและ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน
นายพิ พิ ธ เชาว์ วิ ศิ ษ ฐ กรรมการบริ ษั ท และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ ก ล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสาคัญว่าในการประชุมสามัญ
ประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3

ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน
ดังนี้
1. รศ.ดร.พิสณฑ์
อุดมวรรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท
3. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ
ในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มี ภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษั ทได้เ ป็น อย่ างดี ได้ ใช้ป ระสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่ บริ ษัท รวมทั้งเป็น บุคคลที่มี คุณสมบัติตาม
กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษั ท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่
ผ่านมา
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 แล้ว
ในการนี้ รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ กรรมการรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกหนึ่ง วาระนั้น มี คุณสมบัติที่จ ะดารงตาแหน่ง กรรมการอิ สระตามที่บ ริษัท กาหนดซึ่ งเป็น คุณสมบัติที่เ ข้ม กว่ า
กรรมการอิ สระตามหลั กเกณฑ์ ข องคณะกรรมการตลาดทุ น โดยดารงตาแหน่ ง กรรมการอิ สระน้ อ ยกว่ า 9 ปี
ต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการนั้ น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ น
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุ
ว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ
ทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”
ดังนัน้ ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้ง
ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับบริษัท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่า นใดซักถาม จึ ง ขอเสนอให้ ที่ป ระชุ มผู้ ถือ หุ้ น พิจ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการทั้ ง 3 คน โดยท่ า นผู้ ถือ หุ้ นสามารถ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้ ว มี มติ เป็น เอกฉัน ท์อนุ มัติเ ลือ กตั้ง กรรมการทั้ ง 3 คน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 40 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 449,692,420 หุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รายชื่อกรรมการ
คะแนน
ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
1. รศ. ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ 449,692,420 100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
449,692,420 100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
449,692,420 100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจาปี
2559 มีจานวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้
1.
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2.
นายวรวิทย์
ศิริวัฒน์วิมล
3.
นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
4.
รศ. ดร.พิสณฑ์
อุดมวรรัตน์
5.
นายสุทิน
เผด็จภัย
6.
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
7.
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
8.
นางพิมสิริ
ปิ่นรอด
9.
นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ
โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล และรศ. ดร.พิ สณฑ์ อุดมวรรัตน์ เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
วาระที่ 6
พิจารณากาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน
นายวรวิ ท ย์ ศิริวั ฒ น์ วิ ม ล ประธานกรรมการพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ได้กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตาม
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 16 กาหนดว่ า กรรมการของบริ ษั ท มี สิท ธิ ไ ด้ รับ ค่ า ตอบแทนในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ซึ่ ง
ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2558 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เป็นจานวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกาหนดจ่ายเป็น
รายครั้ง สาหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 890,000.-บาท
ทั้งนี้ บริษัทสรุปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี 2558
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร

สาหรับ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน เสนอ โดย
เห็นควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2559 เป็นจานวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิม
เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยกาหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ
จานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการได้ รับเงินเดือน ประจาแล้ว
หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ
20,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจา
แล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.บาทแทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.-บาท
(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีน โนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนื อไปจากค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ พนักงานซึ่ ง
ได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อื่น
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามี ข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทตาม
อัตรารายละเอียดข้างต้น
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ก าหนดจ านวนเงิ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
40
449,692,420
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 449,692,420 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2559
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน
นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญั ติบริ ษั ทมหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 ให้ ที่ ประชุม ผู้ ถือหุ้ น สามั ญประจาปี แต่ ง ตั้ง ผู้ สอบบั ญชี แ ละ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และ
ข้อบัง คับของบริ ษัท ข้อ 43 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เ ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้า ง หรือ ผู้ดารงตาแหน่ ง
หน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2558 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 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ดังนั้น สาหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคน
เดิมคือ
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
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 เป็น
ปีที่ 4 เนื่ องจากมี ความเป็ นอิสระ มี มาตรฐานการทางานที่ดี มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบัง คับของบริษัท และ
ข้อก าหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลั กทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ และปฏิบั ติหน้ าที่ ได้ เป็น อย่ างดี
ตลอดมา โดยกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี
ปี 2559 (บาท)
200,000.200,000.200,000.1,050,000.1,650,000.-

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการ
ให้บ ริการสอบบัญชี เท่านั้ น ไม่มี การให้ บริ การอื่น นอกเหนือ จากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่ มีการจ่า ย
ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่า นใดซั กถาม จึ งขอเสนอให้ที่ ประชุ มผู้ ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุมั ติแ ต่ง ตั้ง ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 เป็นจานวนเงิน 1,650,000.-บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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
แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็นจานวนเงิน 1,650,000.-บาทด้วยเสียง ดังนี้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
40
449,692,420
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
0
0
0.00
บัตรเสีย
0
0
0.00
จากจานวน 449,692,420 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้เรียนถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.
ในวาระที่ 2 จากรายงาน บริษัทมีผลกาไรในปี 2556 และ ปี 2557 แต่ติดลบในปี 2558 ไม่ทราบว่ามา
จากสาเหตุใด และขอให้อธิบายแนวทางในปี 2559
นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการผู้จัดการ
ได้เรียนชี้แจงว่า สาหรับในปี 2558 ผลประกอบการติดลบ สาเหตุสาคัญหลักคือเรื่องของตลาด เนื่องจาก
ในปี 2558 โครงการต่างๆ ของภาครัฐที่ ออกมาล่าช้า ทาให้ความต้องการลดลง ประกอบกับราคาขายและราคา
วั ตถุ ดิ บ ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ เ กิ ดปั ญหาเรื่ อ งต้ น ทุ น การผลิ ตสู ง กว่ า ราคาขายที่ ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ งถ้ า
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่ นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก บางบริษัทมีผลประกอบการที่ลดลงมากกว่า RW ทั้ง นี้
บริษัทได้พยายามบริหารจัดการให้ดีขึ้น
สาหรับในปี 2559 สภาวะของตลาดเริ่มฟื้นตัวจากโครงการของภาครัฐที่เริ่มออกมา เช่น เรื่องของรถไฟ
รางคู่ โครงการรถไฟฟ้ า โครงการเหล่ า นี้ จ ะใช้สิน ค้ า ของ RWI และเมื่ อ มี โ ครงการเหล่ านี้ สิ่ ง ที่ จ ะตามมาคื อ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโครงการเหล่านี้ใช้สินค้าของ RWI เช่นกัน ดังนั้น อนาคต 2-3 ปีข้างหน้าจะดีขึ้นตามลาดับ และ
ในปีนี้ RWI ขยายกาลังการผลิตส่งผลให้ยอดขายจากการประมาณการมากกว่าในปี 2558 ประมาณ 25% และ
คาดว่าในปี 2559 จะมีผลประกอบการเป็นบวก
2.

บริ ษั ท ได้ ล งนามในข้ อ ตกลงเข้ า ร่ ว มการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่ น กั บ ทางแนวร่ ว มปฏิ บั ติข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เรียบร้อยแล้ว มีความคืบหน้าและแนวทางอย่างไรที่จะให้ได้ใบรับรอง

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ
ได้ เ รี ยนชี้ แ จงว่ า ในเรื่ อ งของการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชั่ น ที่ ไ ด้ ป ระกาศไปแล้ ว นั้ น ทางบริ ษั ท ได้ ตั้ง
คณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชั่นขึ้นมาเป็นเอกสาร และจัดเตรียมหัวข้อต่างๆ ซึ่งภายในไตรมาสที่ 3
หรือภายในสิ้นปีนี้จะเสร็จ บริษัทได้เห็นความสาคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ดีต่อบริษัท และต่อประเทศชาติด้วย
นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามว่า ปัจจุบัน กาลังการผลิต 6.2 หมื่นตัน เรียบร้อยแล้วหรือไม่ และปัจจุบันใช้ประโยชน์ไปแล้ว
เท่าไร ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของลูกค้าใน RWI เช่น บริษัท CCP ได้ แจงว่างานจะต้องรอคิวนาน 6 เดือน
ทั้งนี้ RWI ก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน อยากทราบว่าถ้าลูกค้าขอซื้อสินค้าจะต้องรอนานเท่าไร และอยากให้
ชี้แจงเพิ่มเติมสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ปัจจุบันเริ่มฟื้นตัวแล้วหรือไม่ ตอนนี้ net profit margin ในปีที่ผ่านมามี
ยอดติดลบประมาณ 2% โดยปกติแล้วธุรกิจของบริษัทจะมีอยู่ประมาณ 10% ไม่ทราบว่าจะกลับมาที่ 10% ในปีนี้
หรือไม่
ในงาน Opportunity Day ครั้งที่ผ่านมา ดร.เชนินทร์ เชน ได้แจ้งว่าในไตรมาสที่ 2 จะเริ่มมีกาไร ทั้งนี้
ผ่านมาประมาณ 5 เดือน ยังยืนยันอยู่หรือไม่ว่าในไตรมาส 2 นี้จะเริ่มเห็นกาไร
นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ
ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัท CCP อาจจะเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร ซึ่งบางอย่างก็ใช้ลวดของ RWI
แต่บางผลิตภัณฑ์ก็มิได้ใช้ลวดของ RWI ซึ่งลวดของบริษัทจะใช้ในเรื่องของเสาเข็ม แผ่นพื้น แต่ บริษัท CCP จะ

ผลิตเป็นท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ของ RWI ลักษณะของสินค้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานจริงๆ เป็นโครงการ
ใหญ่ อย่ า งโครงการของภาครั ฐ ที่ต้อ งใช้ หรื อ เสาเข็ ม โครงการบ้ า นที่ อ ยู่ อาศั ย หรื ออาคาร ดัง นั้ น การรอคิ ว จะ
แตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องผลิตภัณฑ์ของ RWI จะมีการวางแผนการผลิตที่รวดเร็ ว และมีการวางแผน
อย่างรอบคอบ มีการศึกษาตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ RWI สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ภายใน 1 เดือน เพราะมี
สต็อกสินค้า
ในปี ที่ แ ล้ ว ที่ ข าดทุ น ประมาณ 2% ขอเรี ยนว่ า เกิ ดจากหลายปั จ จั ย ปั จ จั ยหลั กๆ คื อ เรื่ อ งของความ
ต้องการสินค้า ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการของภาครัฐต่างๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ RWI ได้ถูกชะลอออกไป เนื่องด้วย
สาเหตุเรื่องของวิธีการอนุมัติ ขั้นตอน หรือการเมือง แต่จะเห็นได้ว่าในปลายปี ที่ผ่านมาเริ่มมีความชัดเจนที่ดีขึ้น
โครงการใหญ่ๆ ได้ผ่านการอนุมัติ และมีบางโครงการได้เริ่มดาเนินการแล้ว ดั งนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจาก
ความต้องการของตลาดเริ่มกลับมา และปัจจัยประการที่สองคือภาวะตลาดเศรษฐกิจโลก ขอเรียนว่าประเทศไทย
มิได้ทาเรื่องของสินแร่เหล็กเอง จะต้องนาเข้ามาโดยมีรายใหญ่อยู่ไม่กี่รายเป็นผู้นาเข้า จึงทาให้เกิดราคาที่ผันผวน
ส่งผลกระทบต่อการทากาไรหรือราคาขายลดลง ทั้งนี้ที่ผ่านมา RWI มีการบวกเพิ่มราคาต้นทุนในการขายลูกค้า
ที่ผ่านมามีการขาดทุน แต่ในขณะนี้ RWI เริ่ม กลับมามีกาไร ในการนี้ในเรื่องของสิน แร่ เหล็ กที่มีการปรั บตัวใน
ขณะนี้ราคาเริ่มคงที่ RWI เริ่มไม่ขาดทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในเดือนที่ผ่านมามีกาไร ขายได้มากขึ้น การทากาไรก็
ดีขึ้น และพยายามจะเปิดตลาดต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าจะมีโครงการใหญ่ๆ เข้ามา ถ้า RWI เข้า
ไปเปิดตลาดต่างประเทศในช่วงนี้ได้ก็จะสามารถเป็นบริษัทรายใหญ่ เนื่องจาก RWI มีเทคโนโลยี มีประสบการณ์
นานกว่ายี่สิบปี ในส่วนเครื่องจักร ปัจจุบันมิได้ลงทุนในเครื่องจักรมานานมาก ทาให้การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร
ที่มีอยู่เดิมใช้ 90% ปัจจุบันได้ซื้อเครื่องจักรใหม่คาดว่าปลายไตรมาส 2 จะสามารถเดินเครื่องจักรใหม่ได้ จะทาให้
กาลังการผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่อาจจะถูกลง ทาให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ : กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมของสินค้าของบริษัท คือ PC-WIRE กับ PC-STRANDS เป็นสินค้า
หลักของ RWI ในส่วนของ PC-WIRE ส่งให้กับลูกค้าเพื่อที่จะนาไปทาแผ่นพื้นสาเร็จรูป และ PC-STRANDS ใช้ทา
เสาเข็ม ตอหม้อ และพื้นรถไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันโครงการของภาครัฐได้อนุมัติมากหลายโครงการ เช่น รถไฟฟ้ารางคู่
เพราะหมอนรางรถไฟฟ้าจะใช้ลวด PC-WIRE จึงจะทาให้ปีนี้น่าจะกลับมาเป็นบวก ทั้งนี้บริษัทได้มีการขยายตลาด
และทางบริษัท CCP ได้ติดต่อมายัง RWI อยู่ระหว่างการเจรจาโดยในภาพรวมจะดีขึ้น
นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ถ้ากาลังการผลิตของบริษัทขึ้นมาอยู่ที่ 6.2 หมื่นตัน ส่วนแบ่งการตลาดจะอยู่ที่อันดับเท่าไร และกี่
เปอร์เซ็นต์
2. ถ้าลูกค้ามี order จะต้องรอคิวนานแค่ไหน เพราะว่าในไตรมาส 2 จะมีกาลังการผลิตในเชิงพาณิชย์
หรือต้องรอไตรมาส 3
3. ถ้าการเมืองยังนิ่ง ยังสามารถบริหารจัดการได้ อยู่ เป้าหมาย 1.6 ล้านล้านบาท ต้องการอนุมัติใ ห้
เสร็จภายในปี 59-60 บริษัทจะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้ เ รี ยนชี้แ จงว่ า จากกาลั งการผลิ ต 6.2 หมื่น ตั น รวมทั้ ง กาลั งการผลิ ตที่ เ ครื่ อ งจักรใหม่ ติดตั้ ง เสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว ประมาณปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 หรืออาจจะไปเริ่มผลิตเต็มที่ในปลายไตรมาส 3 และ
เรื่องของลูกค้าที่มีการสั่งซื้อมาจึงเป็นเรื่องของช่วงเวลา เพราะทาง RWI จะมี safety stock สินค้าให้กับลูกค้าอยู่
ส่วนหนึ่ง ประมาณ 2,000 ตันต่อเดื อน ซึ่งคิดว่าจะมีสต็อก ให้ลูกค้าประมาณ 1 เดือน หรือสามารถขยายได้ถึง
เดือนครึ่ง อยู่ที่การวางแผนหรือระยะเวลาของเครื่องจักรด้วย ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ลูกค้าจะต้องใช้สินค้าก็
สามารถจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทันที และ RWI มีผู้แทนขายเข้าพบลูกค้าทุกภาค ทุกบริษัท เพื่อไปเยี่ย มเยียนและ
สอบถามว่าสินค้าของ RWI ใช้แล้วเกิดปัญหาหรือไม่ เพื่อนากลับมาแก้ไข สิ่งนี้คือจุดแข็งที่ทาให้ RWI อยู่มานาน
เพราะลู กค้ า เชื่ อ มั่น ในสิ น ค้า ของ RWI จากการให้คาปรึ กษากั บลู กค้า ในเรื่ องของแรงดึ งของลวดว่ า อย่ า งไรดี
เครื่องจักรของลูกค้าใช้แบบไหนและจะปรับอย่างไร ทั้งนี้ในกรณีที่มีเครื่องจักรใหม่เข้ามา ความเชื่อมั่นในปริมาณ
การผลิตและผลิตภัณฑ์จะมากกว่าเดิม จึงต้องมีการวางแผนทุกๆ เดือน วันนี้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบทาให้
RWI ระวังในการนาเข้าวัตถุดิบ เพราะภายในประเทศไม่สามารถป้อนวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตในเมืองไทย เพราะฉะนั้น
ส่วนใหญ่จึงต้องนาเข้าจากต่างประเทศจึงทาให้มีการผันผวนของราคา ในการนี้บริษัทมีการพิจารณาเรื่องวัตถุดิบ
ทุกๆ เดือน หรือกรณีลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ก็จะมีการเปลี่ยนแผนทุกๆ เดือน เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ : กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนแบ่งของการตลาด ถ้ากาลังการผลิตถึง 62,000 ตัน RWI จะมีส่วนแบ่ง
การตลาดอยู่ที่ประมาณ 18-20% และอยู่ในอันดับที่ 3 ของบริษัทผู้ผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก
นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการผู้จัดการ
ได้เรียนชี้แจงเพิ่มว่า ในเรื่องของ Net Profit ที่จะกลับมา 10% ได้หรือไม่นั้น โดยทั่วไปตลาดลวดเหล็กจะ
อยู่ที่ ประมาณ 5% ซึ่ง RWI ตั้ งเป้า ไม่ ต่ากว่ า 5% ในปีนี้ เนื่อ งจากผลประกอบการในช่ว งของเดื อนมกราคมกุมภาพันธ์ ยังขาดทุนอยู่เล็กน้อย แต่ต่อไปคาดว่าสามารถทากาไรได้
นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ย้อนหลัง 2 ปีที่ผ่านมา Net Profit ปี 2556 ประมาณ 12 % ปี 2557 ประมาณ
9% ซึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 10% ซึ่งจริงแล้ว Net Profit ใช้ 10% หรือไม่
นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการผู้จัดการ
ได้ เรี ยนชี้แ จงว่า ในปี 2556-2557นั้ น เป็ นเหตุ การณ์ที่ ไม่ ปกติ เป็ นช่ วงที่เ กิดหลายเหตุการณ์ด้วยกั น
เหตุการณ์ แรก คือ เกิ ดเหตุการณ์ การทุ่ มตลาด Anti-dumping ของเหล็ก ทาให้ ผู้บริ โภคของเหล็ กคาดว่า ราคา
สินค้าจะขึ้น จึงมีการสั่งซื้อกันมาก ทาให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง ณ ขณะนั้น RWI สามารถกาหนดราคาที่
เท่าไรก็ได้ สามารถทากาไรในช่วงนั้นได้มากต่อเนื่องในสองปีที่ผ่านมา แต่ในปีที่แล้วเกิดปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่ผัน
ผวนอย่างรวดเร็ว ราคาลดลง อย่างรวดเร็ว ทาให้ราคาขายสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ ทาให้ลดลงอย่างรวดเร็วไป
ด้วย ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบจะเป็นลักษณะของราคาเฉลี่ย ซึ่งต้นทุนของวัตถุดิบจะลงอย่างช้าๆ จึงทาให้มาร์จิน
ในปีที่แล้วน้อยลง

นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ถ้า 1.6 ล้านล้านบาท เป็นไปตามโครงการ บริษัทจะมีกลยุทธ์อย่างไร โดยอยาก
ให้มองภาพในเชิงของ Demand และ Supplies ซึ่งคาดว่าบริษัทน่าจะทาไว้บ้างและคู่แข่งจะเป็นอย่างไร ตลาดจะ
เป็นอย่างไร และบริษัทจะได้กี่เปอร์เซ็นต์
นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการผู้จัดการ
ได้เรียนชี้แจงว่า ในส่วนของกลยุทธ์ขอเรียนว่า สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ต้องการคุณภาพ และต้องการ
ความปลอดภั ย ถ้า เสาหั ก หรื อพื้ นแตก หรือ คานหั ก อันนี้ ก็จ ะเป็น ปัญหาอย่ างมาก ดัง นั้น ลูกค้า ส่ว นใหญ่ แล้ ว
จะต้องการคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งสินค้าของ RWI มีคุณภาพจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของตลาด และถ้าคุณภาพไม่ถึงก็
จะไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าของ RWI ค่อนข้างจะเชื่อมั่นได้ว่าสามารถเป็น
คุณภาพระดับโลก ฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือเรื่องคุณภาพที่ทาให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า และส่วนใหญ่ฐาน
ลูกค้าเก่า มีความสัมพันธ์กันยาวนานเป็นยี่สิบกว่าปี จึงเชื่อมั่นในคุณภาพของ RWI การที่จะเปลี่ยนสินค้าเป็นของ
บริษัทอื่นจะค่อนข้างอยาก ในขณะเดียวกันในเรื่องของโครงการต่างๆ RWI จะต้องหากลยุทธ์ที่จะสู้กับคู่แข่งได้
นอกจากนั้นในเรื่องของบริการหลังการขายคือหัวใจสาคัญ ถ้าเป็นโรงงานที่ผลิตเสาไฟฟ้า และโรงานที่ผลิตแผ่นพื้น
ซึ่งมีทั้งโรงงานเล็กและโรงงานใหญ่ ในส่วนของโรงงานขนาดเล็กนั้น ในเรื่องของ know how หรือวิธีการผลิตไม่
สามารถสู้กับโรงงานใหญ่ๆ ได้ สิ่งที่ RWI เข้าไปช่วย คือ บริการด้านเทคนิคหรือให้คาปรึ กษาว่าทาอย่างไรที่สินค้า
ของลูกค้าจะดีขึ้น อันนี้คือความประทับใจที่ลูกค้ามีให้กับ RWIและซื้อกับ RWI มากขึ้น
นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ : กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาหรับเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา RWI ยังไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากช่วง
ที่ผ่านมาสินค้ า PCS ยั งไม่พ อที่จะป้อนให้กับโครงการใหญ่ๆ แต่ ณ วั นนี้ได้ เพิ่มกาลังการผลิ ตมากขึ้น จึ งทาให้
สามารถเข้าไปร่วมกับบริษัทต่างๆ ได้โดยไม่มีปัญหา
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ
ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการทากาไรจะตั้งมาร์จินไว้ที่ประมาณ 7-10% และจะพยายามทาให้ได้
แต่ธุรกิจเหล็กจะมีหลายปัจจัยมากที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งในเรื่องของราคาวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
วันนี้ RWI ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ บริษัทมีการประชุมทุกวัน เพื่อพยายามทาอย่างไรให้ราคาวัตถุดิบไม่กระทบ
กับการทากาไร รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่สาคัญมาก เนื่องจากในตลาดโลกมี
ความผันผวนมาก ดังนั้น RWI จึงมีการป้องกันค่าเงินทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยมีหลายองค์กรที่แจ้งว่าค่าเงิน
ของ USD จะสู งมากขึ้น โดยจะเห็ นได้ ว่า USD แข็ง มากขึ้น และมีความผั นผวนมาก ก็เป็ นปัจ จัยหนึ่งที่ RWI
พยายามทาให้เกิดผลกาไรให้มากที่สุด รวมถึงหาสินค้าใหม่ ๆ สินค้าของ RWI เป็นสินค้าที่ทดแทนเหล็กเส้นเดิม
ทั่วไปจะใช้เ หล็ กเส้น ในการหล่อ คอนกรีต แต่ใ นปั จจุ บัน เริ่ มมาใช้เ หล็ กแรงดึง สูง PCS และ PCW เพิ่ม มากขึ้ น
เนื่องจากการออกแบบ และเทคนิคในการก่อสร้างดีขึ้น จึงทาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับเหล็กเส้น ทาให้มีความ
เสี่ยงสูง เพราะฉะนั้น RWI จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถทามาร์จินได้มาก พยายามค้นคว้าหาสินค้าเกี่ยวกับ
เส้นลวด ซึ่งมีการศึกษาอยู่หลายชนิด ส่วนในเรื่องของการแข่งขันนั้น จากที่ภาครัฐบาลออกโครงการต่างๆ มา RWI
ได้ส่งบุคลากรด้ านเทคนิ คไปดูเ รื่องของโครงการ ไปศึ กษาและดูว่าการออกแบบจะเป็ นลักษณะใด พยายามหา
ช่องทางให้นาเสนอสินค้าและข้อดีของสินค้าที่ทาให้ใช้คอนกรีตน้อยลง ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า CEN เป็นผู้ถือ
หุ้น ใหญ่ข อง RWI ซึ่ง CEN เป็ น Holding Company จะมีสร้า งหน่ว ยงาน เช่น หน่ว ยงานที่ศึกษาปั จจั ยอั ตรา
แลกเปลี่ย น ค่าเหล็กต่างๆ และศึกษาในเรื่ องของทาอย่า งไรให้บ ริษัทในเครือเป็นเครือ ข่าย อย่า งงานของทาง

ภาครัฐบาล ก็ใช้บริษัทในกลุ่มของ CEN เข้าไปดูว่ามีงานอะไรบ้าง สามารถจะให้แต่ละบริษัทเข้าไปขาย Product
อย่างไรได้บ้าง ยกตัวอย่างของประเทศจีนที่มีการก่อสร้างถนน และรางรถไฟ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นข้อดี
และทางบริษัทก็คอยติดตามโดย มีหน่วยงานกลาง มีบริษัทในเครือ คือ บมจ. เอื้อวิทยา และ บจก. เอ็นเนซอล มี
การติดตามการแข่งขันในส่วนนั้น และคิดว่าสามารถสู้กับบริษัทอื่นได้ ซึ่งก่อนนี้ RWI เป็นบริษัทที่ไม่เคยเข้าไปต่อสู้
เรื่องราคาและเน้นการทากาไร แต่ปัจจุบันมีเครื่องจักรใหม่เข้ามา ซึ่งคิดว่าจะใช้วิธีผสมผสานในเรื่องของการตั้ ง
ราคาให้มีการทากาไรสูงสุด
นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในสภาวะตลาด ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทได้กลับมาเป็นปกติคือสามารถทากาไรใน
อัตราที่วางไว้หรือยัง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ
ได้เรียนชี้แจงว่า ในขณะนี้สภาวะตลาดของบริษัท ได้กลับมาเป็นปกติแล้ว
นายสุชาติ จิตรวานิชกุล : ผู้ถือหุ้น
ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการขยายตลาดไปยัง สปป. ลาว อยากทราบกลยุทธ์ในต่างประเทศ
และการตั้งเป้ายอดขายที่ตั้งไว้ 1,000 ตัน จะขยายตลาดออกไปอย่างไร
นายสุทิน เผด็จภัย : กรรมการผู้จัดการ
ได้เรียนชี้แ จงว่า สาหรับตลาดใน สปป. ลาว นั้น RWI ได้ ดาเนินการขายสินค้าแล้ว และคาดว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ก็มีกลยุทธ์โดยการเข้าไปสารวจตลาดเอง และบางเรื่องก็จะดู
โอกาสในการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุม ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหาร
กิจ การของบริ ษัท ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ ง จากภาระที่ไ ด้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษั ทจะท างานอย่ างเต็ ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
อีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้
เลิกประชุมเวลา 10.20 น.
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