
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม  : วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2558  เปดประชมุเวลา 9.00 น. 

สถานที่ประชุม  : โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด หองวิมานทิพย ชั้น 5 เลขท่ี 372  ถนน 

พระราม 3  แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ประชุม  :   นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริษทั 

เลขานุการที่ประชุม : นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  เลขานุการบริษัท 

ผูมีสิทธิเขารวมประชุม : จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนวันท่ี  17  

เมษายน 2558  จํานวนผูถือหุนรวมท้ังส้ิน 3,627  ราย รวมจาํนวนหุนท้ังส้ิน 

600,000,000 หุน  

วาระที ่1-2  : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 75 ราย  

นับรวมจาํนวนหุนท้ังส้ิน  481,093,979 หุน คิดเปนรอยละ 80.18 ของหุน

ท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระที ่3-6  : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 78 ราย  

นับรวมจาํนวนหุนท้ังส้ิน  481,096,979 หุน คิดเปนรอยละ 80.18 ของหุน

ท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระที ่7   : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 81 ราย  

นับรวมจาํนวนหุนท้ังส้ิน  481,119,692 หุน คดิเปนรอย 80.19 ของหุน

ท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระที ่8-10  : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน 82 ราย  

นับรวมจาํนวนหุนท้ังส้ิน  481,126,692 หุน คดิเปนรอย 80.19 ของหุน

ท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

_____________________________________________________________________  

 นางนันทา  ส่ือเสาวลักษณ  ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการประชุมคร้ังน้ี  ไดกลาว

ตอนรับผูถือหุนทุกทาน เพ่ือเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของบริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด 

(มหาชน)   และไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองท้ังส้ิน 27 ราย  และมีผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังส้ิน 47  ราย  ดังน้ัน รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังส้ิน 74 

ราย นับจาํนวนหุนไดทัง้ส้ิน  479,493,979  หุน คิดเปนรอยละ 79.92 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของ

บริษัท  ครบเปนองคประชุม  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 35 รวมท้ังแนะนําคณะกรรมการบริษทั  ผูบริหาร  

เลขานุการบริษทั  ผูสอบบัญชขีองบริษทั  ท่ีปรึกษาทางการเงนิและท่ีปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย

บรรจง แอนด วิทยา จํากัด ท่ีเขารวมประชุม  ดังน้ี 

กอนเร่ิมการประชุม 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 



1.  นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

รายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

2.  นายวรวทิย  ศริวิฒันวมิล กรรมการอิสระ    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

     และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

3.  นายวเิชยีร  โสพรรณพนิชกลุ   กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

4.  นายพินิต  นาคสุขุม  กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

5.  รศ. ดร.เชนินทร เชน กรรมการ   กรรมการผูจดัการ และกรรมการบริหาร 

6.  นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

7.  นายพิพธิ  เชาววศิษิฐ กรรมการกรรมการบริหาร   

กรรมการผูจัดการฝายขายและการตลาดและเลขานุการบริษัท 

8.  รศ.ดร.พิสณฑ  อุดมวรรัตน กรรมการ  
 

รายชื่อกรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

1.  นายเจษฎา   ศรศึก  กรรมการเน่ืองจากติดภารกิจจําเปน 
 

รายชื่อผูบริหารเขารวมประชุมทุกทาน มีดังนี้ 

1.  นายเกรียงศักดิ์  ตรียาพงษ ผูจัดการอาวุโสโรงงาน  

2.  นายอุดม  ตั้งเดชธีรชัย ผูจัดการอาวุโสฝายขาย  

3.  นางสาวนงนุช  คําไชยเทพ ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน  
 

ผูสอบบัญชีของบริษัท 

1.  นายพิสิฐ  ทางธนกูล  สํานักงานบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด 

2.  นางสาวชลิดา  คงปรัชญา สํานักงานบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด  
 

ที่ปรึกษาทางการเงิน  

1.  นายชยัพร  โยคาวจร  บริษทั ด ีเอส พรูเดนเชยีลแมเนจเมนท จาํกดั  

2.  นายวชิติ                    เจริญศักดิ์ขจร  บริษัท ดี เอส พรูเดนเชียลแมเนจเมนท จํากัด  
 

ที่ปรึกษากฏหมายของการประชุมคร้ังนี ้

1. นายศักดิ์ชัย  วิรุฬหชีว   บริษทัสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วทิยา จาํกดั 
 

นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง  ประธานกรรมการบริษทั ทําหนาท่ีประธานท่ีประชมุ กลาวเปดประชมุสามญัผู

ถือหุน ประจําป 2558พรอมกับกลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม โดยกอนเร่ิมการประชมุ ไดมอบหมายใหนาง

นันทา  ส่ือเสาวลักษณ  ผูดําเนินการประชุม เปนผูชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปไดดังน้ี  

ผูดําเนินการประชุม ไดแจงขอมูลเบ้ืองตนใหทราบถึงทุนของบริษัทตอผูถือหุน ดังน้ี 

• ทุนจดทะเบียน จาํนวน 300,000,000  บาท  

• ทุนชําระแลว จํานวน  300 ,000,000  บาท 



พรอมกันน้ี ไดเรียนชี้แจงตอท่ีประชุมผูถือหุน เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน  ตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 37.  ใหนบัหน่ึงหุนเปน

หน่ึงเสียง 

2. ในการลงมติท่ีประชุม ใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย  

หรืองดออกเสียง  ในแตละวาระ  โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนลงคะแนนเสียงไม

เห็นดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน โดยผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหกรุณากรอกใบ

ลงคะแนนท่ีไดรับแจกจากเจาหนาท่ีกอนเขารวมประชุม และยกมือขึ้น เพ่ือเจาหนาท่ีจะจัดเก็บใบ

ลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ี ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ดังกลาวน้ัน  หักออกจากจํานวน

เสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม  สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดวยในวาระ

น้ันๆ  ท้ังน้ี ในกรณีไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน ให  ถือวาท่ี

ประชมุเห็นชอบหรืออนุมตัเิปนเอกฉันท  

3. ในกรณีผูถอืหุนมอบฉันทะใหกรรมการ  ใหเปนไปตามท่ีผูถอืหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

4. นอกจากน้ี ผูถือหุนท่ีประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือใหความเห็นในแตละวาระ ใหแจงชื่อและ

นามสกุล เพ่ือเปนขอมูลใหบริษัท และเพ่ือมิใหเกิดความสับสนในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ในแตละ

วาระ ขอใหผูถือหุนสอบถามเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวาระน้ันๆ 

เมื่อผูดําเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน  

พิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอไปน้ี 
 

 วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557  

   เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ใหกระทรวงพาณิชยภายใน 14 วันนับแตวัน

ประชุมวิสามัญผูถือหุนตามท่ีกฎหมายกําหนด  และไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุม  

รวมท้ังไดเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทแลว  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงาน

การประชุมไวอยางถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมแลว   

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 

เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 
 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองการประชุมดังกลาว ดวยเสียง 

ดังน้ี 

มต ิ จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากบั 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 75 481,093,979 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

จากจํานวน 481,093,979 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 



 วาระที ่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2557  

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม   ไดกลาวตอท่ีประชุมวา  บริษัทไดสรุปรายงานของ

คณะกรรมการบริษทัและผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบป 2557  ซึง่ปรากฏในรายงานประจาํป 2557 ตามที่

ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 แลว 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซกัถาม จงึขอใหทีป่ระชมุผูถอืหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจาํป 2557 
 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุผูถอืหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ประจาํป 2557 

 

 วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน  

   งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 

 นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชมุ ไดมอบหมายให รศ.ดร.เชนินทร  เชนกรรมการบริษทัและ

กรรมการผูจดัการ  เปนผูรายงาน 

 รศ. ดร.เชนินทร  เชน  กรรมการบริษทัและกรรมการผูจดัการ  ไดกลาวตอท่ีประชมุวา  คณะกรรมการ

บริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดของงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  ท่ีผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชรีบัอนุญาตของ

สํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว  ลงในรายงานประจาํป 2557  ซึ่งไดสงใหผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา พรอมหนังสือนัด

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  เพ่ือพิจารณาแลวจึงขอเรียนสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

 

รายการ 

(หนวย : ลานบาท) 

ป 2557 ป 2556 เปล่ียนแปลง (%) 

เพ่ิมขึ้น / (ลดลง)  

สินทรัพยรวม 1,219.14 960.27 26.96% 

หน้ีสนิรวม 275.59 284.67 (3.19%) 

สวนของผูถือหุน 943.55 675.60 39.66% 

รายไดจากการขายสินคา 844.45 966.19 (12.60%) 

รวมรายได 854.09 975.88 (12.48%) 

รวมคาใชจาย 752.22 823.73 (8.68) 

กําไรสุทธิ (ขาดทุน)  81.47 123.48 (34.02%) 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-ทางภาษี 1.11 0.15 640.00 

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

82.58 123.63 (33.20%) 

 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 



 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ งบการเงิน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557  ดวยเสียง ดังน้ี 
 

มต ิ จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากบั 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 78 481,096,979 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

จากจํานวน 481,096,979 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล  

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายใหนายพิพิธ  เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัทและ

เลขานุการบริษทั เปนผูรายงาน 

 นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท  แจงตอท่ีประชุมวา  บริษัทมีนโยบายการ

จายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความ

เหมาะสม หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใด และการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท

อยางมนียัสําคญั หรือเวนแตในกรณีทีบ่ริษทัมโีครงการลงทุนในโครงการอ่ืน  

 ท้ังน้ี ในป 2557 งบการเงนิของบริษทัมผีลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิเปนจาํนวนเงนิ 82.58 ลานบาท  

เน่ืองจากบริษทัตองสํารองเงนิสดเปนเงนิทุนหมนุเวยีนและลงทุนเพ่ิมในโครงการตางๆ ในอนาคตดงัน้ัน 

คณะกรรมการบริษทั จงึขอเสนองดจายเงนิปนผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํป 2557  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

2557 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 47 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอย

กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนน้ัน  ในการน้ีบริษทัไดจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจาํนวนรอยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน ครบถวนแลว ดงัน้ัน จงึเห็นควรจดัสรรเงนิสวนท่ีเหลือเขาเปนกาํไรสะสมของบริษทัตอไป 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรเงินสวนท่ีเหลือเขาเปนกําไรสะสมของบริษัทตอไป 
 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดจายเงินปนผลสําหรับผล

การดําเนินงาน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรเงินสวนท่ีเหลือเขาเปนกําไรสะสมของบริษัท

ตอไปดวยเสียง ดังน้ี 
  

มต ิ จํานวน 
ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน เทากบั 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 78 481,096,979 100.00 
ไมเห็นดวย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 
จากจํานวน 481,096,979 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 



วาระที ่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชมุ ไดมอบหมายใหนายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ  กรรมการบริษทั

และกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน 

นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ  กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร ไดกลาวตอท่ีประชมุวา ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 18 สรุปใจความสําคัญวาในการประชุมสามัญ

ประจาํปทกุคร้ังใหกรรมการออกจากตาํแหนงเปนจาํนวน  1 ใน 3  ถาจาํนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 

สวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ 1 ใน 3  กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง

ใหมได   

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน  3 คน 

ดังน้ี 

1. นายพินิต  นาคสุขุม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ. ดร.เชนินทร  เชน  กรรมการบริษทั 

3. นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ กรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อ ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

กรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 คน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาอยางเปนทางการ  แตในกระบวนการคดัเลือกดงักลาว คณะกรรมการบริษทัไดรวมกนัพิจารณาคณุสมบัติ

ในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  ประสบการณ  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผูนํา  

วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

บริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม

กฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัท  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ี

ผานมา  

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ  สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 3 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา  พรอมหนังสือนัดประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 แลว  

อน่ึง  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 31 ระบุ

วา  “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  ไมวาจะ

ทําเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน  เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ  กอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง” 

ดังน้ัน กอนท่ีท่ีประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจงใหท่ีประชุมทราบวา  กรรมการบริษัท 3คน ท่ีเสนอแตงตั้ง

ในการประชมุคร้ังน้ี  ไมมกีรรมการทานใดท่ีเปนกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกจิการอันมสีภาพอยางเดยีวกนั

และเปนการแขงขันกับบริษัท  

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 คน โดยทานผูถอืหุนสามารถ

เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลได 

 



 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 คน 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ดวยเสียง ดังน้ี 
 

ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ ท้ังส้ิน 78  ราย รวมจาํนวนหุนได 481,096,979  หุน 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

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  ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมวา ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ประจําป 

2558   มีจํานวนท้ังส้ิน 9 คน  มีรายนามดังตอไปนี้ 

1.   นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง    

2.   นายวรวิทย  ศิริวัฒนวิมล  

3. นายวเิชยีร  โสพรรณพนิชกลุ  

4. นายพินติ   นาคสุขุม  

5.   รศ. ดร.เชนินทร  เชน   

6. นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ  

7. นายพิพิธ   เชาววิศิษฐ 

8. นายเจษฎา  ศรศึก  

9. รศ.ดร.พิสณฑ  อุดมวรรัตน  

โดย นายวรวิทยศิริวัฒนวิมล   นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล  และนายพินิต  นาคสุขุม  เปนกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั  

 

วาระที ่ 6 พิจารณากําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

 นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชมุ ไดมอบหมายใหนายวรวทิยศริวิฒันวมิล  ประธานกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน  เปนผูรายงาน 

นายวรวิทยศิริวัฒนวิมล  ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ไดกลาวตอท่ีประชุมวา  ตามขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 16 กาํหนดวา กรรมการของบริษทัมสิีทธิไดรบัคาตอบแทนในการปฏิบตัหินาท่ี  ซึง่คาตอบแทน 

ไดแก  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  โบนัส  ซึ่งในป 2557  คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัซึง่ไดรบัอนุมตัิ

จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  เปนจาํนวนเงนิ  1,800,000.-บาท โดยกาํหนดจายเปนรายคร้ัง  

สําหรับป 2557 บริษทัไดจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษทัเปนจาํนวนเงนิท้ังส้ิน  977,500.-บาท   

ท้ังน้ี บริษทัสรุปจาํนวนเงนิท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษทัเปนรายบุคคลไวในรายงานประจาํป 2557  

ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  ในหัวขอโครงสรางการถอืหุนและการจดัการ เร่ือง คาตอบแทนกรรมการและ

ผูบริหาร 

 สําหรับ ในป 2558  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เสนอ  โดย

เห็นควรกาํหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํป 2558 เปนจาํนวนเงนิ  1,950,000.-บาท   ซึ่งเพ่ิมขึ้น



เมื่อเทียบกับป 2557 โดยกําหนดการจายเปนรายครั้งตามอัตราเดิม ทั้งนี้ ไดกล่ันกรองอยางละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  และสภาพเศรษฐกจิ  รวมถงึ

ความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจาย ดังนี้ 

 (1)  ประธานกรรมการบริษทั 

• คาตอบแทนรายเดอืน เดอืนละ 25,000.-บาทท้ังน้ี กรณีท่ีมีการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

(2)  คณะกรรมการบริษทั(ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบ้ียประชุมคร้ังละ 12,500.-บาท ท้ังน้ี สําหรับกรรมการบริษทัทานใดท่ีไดรบัเงนิเดอืนประจาํ

แลว จะไดรับคาเบ้ียประชุมในการเขารวมประชุมคร้ังละ 5,000.-บาทแทน 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ(ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• เบ้ียประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000.-บาท 

• คาเบ้ียประชมุกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 12,500.-บาท 

(4)  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน(ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• เบ้ียประชมุประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คร้ังละ 20,000.-บาท 

• คาเบ้ียประชมุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  คร้ังละ 12,500.-บาท  
 

ท้ังน้ี  ใหมีผลตั้งแตวันท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป จนกวาจะมีมติใหเปล่ียนแปลงเปนอยาง

อ่ืน 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทตาม

อัตรารายละเอียดขางตน 
 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงสองในสามอนุมัติกําหนด

จาํนวนเงนิคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ  ดวยเสียง ดงัน้ี 
 

มต ิ จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากบั 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 78 481,096,979 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

จากจํานวน 481,096,979 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

 

 

 

 

วาระที ่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี

ประจําป 2558 



 นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชมุ ไดมอบหมายให นายวรวทิยศริวิฒันวมิล  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เปนผูรายงาน 

 นายวรวทิยศริิวฒันวมิล  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวตอท่ีประชมุวา  ตามมาตรา 120  แหง

พระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได  และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 43 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนง

หนาท่ีใดๆ ของบริษัท  ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557  คอื  

 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 และ/หรือ  

 2. นายไพบูล  ตนักลู   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ  

 3. นางสาวสกุณา   แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 และ/หรือ 

 4. นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5266 

 แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด 
 

 ดงัน้ัน สําหรับป 2558  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชีคน

เดิมคือ  

 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  

     (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต ป 2556 เปนปที ่3)และ/หรือ  

 2. นายไพบูล  ตนักลู   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298  

      (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ  

 3. นางสาวสกุณา   แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 และ/หรือ 

      (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ  

 4. นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5266 

      (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ  

 แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2558 เปนป

ท่ี 4 เน่ืองจากมีความเปนอิสระ มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และ

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี

ตลอดมา โดยกําหนดคาตอบแทน  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีด 

จํานวนเงิน 

คาสอบบัญชี  

ป 2558 (บาท) 

จํานวนเงิน 

คาสอบบัญชี  

ป 2557 (บาท) 

คาสอบทานงบการเงนิไตรมาสท่ี 1 194,670.- 157,500.- 

คาสอบทานงบการเงนิไตรมาสท่ี 2 194,670.- 157,500.- 

คาสอบทานงบการเงนิไตรมาสท่ี 3 194,670.- 157,500.- 

คาสอบบัญชีประจําป  973,350.- 913,500.- 

รวมทั้งสิ้น 1,557,360.- 1,386,000.- 



ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ บริษัท /  บริษทัยอย / 

ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  คาสอบบัญชีท่ีเสนอขางตนเปนการ

ใหบริการสอบบัญช ี เทาน้ันไมมกีารใหบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญช ีและในอนาคตไมมกีารจาย

คาตอบแทนของงานบริการอ่ืน อันเกิดจากการตกลงท่ียังใหบริการไมแลวเสร็จ  

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2558 และกําหนด

จาํนวนเงนิคาสอบบัญช ีประจาํป 2558  เปนจาํนวนเงนิ 1,557,360.-บาท 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี คือ 

 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 และ/หรือ  

 2. นายไพบูล  ตนักลู   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ  

 3. นางสาวสกุณา   แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 และ/หรือ 

 4. นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5266 

แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2558  และ

อนุมัติคาสอบบัญชีประจําป  2558  เปนจาํนวนเงนิ 1,557,360.-บาทดวยเสียง ดังน้ี 
 

มต ิ จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากบั 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 81 481,119,692 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

จากจํานวน481,119,692 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ 

การแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายใหนายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  กรรมการบริษัทและ

เลขานุการบริษทั เปนผูรายงาน 

 นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท  ไดกลาวตอท่ีประชุมวา เน่ืองจาก บริษัทมี

ความจําเปนตองระดมทุนมาเพ่ือใชในการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทท่ีมีอยูในปจจุบัน และรองรับการขยาย

การลงทุนของบริษัทท่ีจะมีขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี เชน หมอนรถไฟ และอ่ืนๆ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

บริษัทจึงมีความประสงคท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เปน  

450,000,000 บาท โดยการออกหุนสามญัเพ่ิมทุนใหม จาํนวน 300,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 

และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดย

ใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหม ดังน้ี 

 

 



 ท้ังน้ี ใหบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิทีก่รมพัฒนา

ธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของ

นายทะเบียน  

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และ

อนุมตักิารมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ 
 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัท และอนุมัติการมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ ดวยเสียง ดังน้ี 
 

มต ิ จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากบั 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 82 481,126,692 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

จากจํานวน481,126,692 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

 วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหม 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายใหนายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  กรรมการบริษัทและ

เลขานุการบริษทั เปนผูรายงาน 

 นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท  ไดกลาวตอท่ีประชุมวา ตามท่ี ท่ีประชุมผู

ถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 8 ขางตน  ดังน้ันเพ่ือปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย จึงขอ

เสนอตอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 300 ,000,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 

บาท  เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน

จํานวน 

450,000,000 บาท (ส่ีรอยหาสิบลานบาท) 

 แบงออกเปน 900,000,000 หุน (เการอยลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

 โดยแบงออกเปน    

 หุนสามัญ 900,000,000 หุน (เการอยลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - หุน (- หุน)” 

 



 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมตาม

รายละเอียดขางตน 
 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหมตามรายละเอียดขางตน  ตามท่ีเสนอ ดวยเสียง ดังน้ี 
 

มต ิ จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากบั 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 82 481,126,692 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

จากจํานวน481,126,692 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 (RWI-W1)ใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทตามสัดสวนการถือหุน  

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายใหนายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  กรรมการบริษัทและ

เลขานุการบริษทั เปนผูรายงาน 

 นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ  กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท  ไดกลาวตอท่ีประชุมวา ตามท่ีตามท่ีบริษัท

มีแผนการระดมทุนเพ่ือใชในการขยายกิจการ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงคท่ีจะออก

และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ” หรือ “RWI-

W1”) จาํนวนไมเกนิ 300,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) โดย

ไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 (กรณีมีเศษใหปดท้ิง) ราคาใช

สิทธิเทากับ 1.60 บาทตอหุน  ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 

ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5ในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว 

ท้ังน้ี มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานกรรมการบริษทัเปนผูพจิารณากาํหนดวนั

กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (จะ

กําหนดภายหลังจากท่ีบริษัทไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 

เรียบรอยแลว)รวมท้ังมีอํานาจในการกําหนดและเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแต

ไมจํากัดเพียง ราคาและอัตราการใชสิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอํานาจ

ในการกาํหนดเหตแุหงการออกหุนสามญัใหมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใช

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืน 



 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม     เมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัท ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (RWI-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ตาม

รายละเอียดขางตนและอนุมัติการมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ 
 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัท ออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (RWI-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน

การถือหุน ตามรายละเอียดขางตนและอนุมัติการมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ  ตามท่ีเสนอ ดวยเสียง ดังน้ี 
 

มต ิ จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากบั 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 82 481,126,692 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0 0.00 

จากจํานวน481,126,692 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

วาระที ่ 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ   

ประธานท่ีประชุม  ไดกลาวตอท่ีประชุมวา  ขณะน้ีวาระตางๆ ตามท่ีระบุไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน

ไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนครบถวนเสร็จส้ินแลว ไมทราบวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือ

พิจารณาหรือไม 

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืน ประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอท่ีประชุมวา ในนามของ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน  ท่ีไดมอบความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัท

ชดุน้ี  บริหารกจิการของบริษทัตอไปอีกวาระหน่ึง  จากภาระท่ีไดรบัมอบหมายน้ี  คณะกรรมการบริษทัจะทํางาน

อยางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนตอทานผูถือหุนทุกทาน พนักงาน และองคกร  และขอบพระคุณทานผูถือหุน

ทุกทานอีกคร้ังหน่ึงท่ีไดสละเวลา มารวมประชุมในวันน้ีและขอปดการประชุม ณ บัดน้ี  

 

 เลิกประชมุเวลา 10.35  น. 

 

       วฒุชิยั  ลีนะบรรจง 

 (นายวฒุชิยั  ลีนะบรรจง) 

ประธานท่ีประชมุ 
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กรรมการ       กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 


	วันที่ประชุม  : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558  เปิดประชุมเวลา 9.00 น.
	สถานที่ประชุม  : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372  ถนน
	พระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร
	วาระที่ 1-2  : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย
	นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น  481,093,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.18 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
	วาระที่ 3-6  : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย
	นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น  481,096,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.18 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
	วาระที่ 7   : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย
	นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น  481,119,692 หุ้น คิดเป็นร้อย 80.19 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
	วาระที่ 8-10  : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย
	นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น  481,126,692 หุ้น คิดเป็นร้อย 80.19 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
	รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
	โดย นายวรวิทย์ศิริวัฒน์วิมล   นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล  และนายพินิต  นาคสุขุม  เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
	วาระที่  6 พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

