
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 1/2557 
บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม  : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557  เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
สถานที่ประชุม  : อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม  :   นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที่ประชุม : นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ  เลขานุการบริษัท 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม     : จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 27 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น  
วาระที่ 1-2  : จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย  

นับรวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  350,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของหุ้น
ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

____________________________________________________________________________________________ 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

 นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมครั้งนี้  ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) และ
ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งส้ิน 14 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ราย  ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 26 ราย นับจ านวนหุ้น
ได้ทั้งส้ิน  350,000,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์
ประชุม  ตามข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 35 รวมทั้งแนะน าคณะกรรมการบริษทั  ผู้บริหาร  และเลขานุการบริษัท ท่ีเข้า
ร่วมประชุม ดังนี ้

 
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวุฒชิัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายวรวิทย ์  ศิริวัฒนว์ิมล กรรมการอิสระ    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
3.  นายวเิชียร  โสพรรณพนิชกุล   กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    
4.  นายพินิต  นาคสุขุม  กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    
5.  ดร.เชนินทร์  เชน  กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร 
6.  นายมณฑล  เชตวุัลลภกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 
7.  นายพิพิธ  เชาว์วศิิษฐ กรรมการ  กรรมการบริหาร  และเลขานุการบริษัท 
8.  รศ.ดร.พิสณฑ ์  อุดมวรรัตน ์ กรรมการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 1 



 
รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายเจษฎา   ศรศึก  กรรมการ        เนื่องจากติดภารกจิจ าเป็น 
 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญ     
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้
นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ  เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  สรุปได้ดังนี้  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 ทุนจดทะเบียน จ านวน 300,000,000 บาท 

 ทุนช าระแล้ว จ านวน  225,000,000  บาท 
 
พร้อมกันนี้ ได้เรียนชี้แจงต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เกีย่วกับวิธกีารออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37.  ให้นับหนึ่งหุ้นเป็น

หน่ึงเสียง 
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  

หรืองดออกเสียง  ในแต่ละวาระ  โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น  
ถ้าเห็นด้วยไม่ต้องยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้อง  บริษัทจะน าคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น  หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดง
ความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็น   
เอกฉันท ์

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ  ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
4. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและ

นามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละ
วาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระน้ันๆ 

เมื่อผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

 วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 แล้ว โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลา 
14 วัน  นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557  โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ได้
บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว 



 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่     เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2557 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง 
ดังนี ้

 

มต ิ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 26 350,000,000 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
จากจ านวน 350,000,000  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 
 วาระที่  2 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  

ประจ าปี 2557 
นายวรวิทย์  ศิริวัฒน์วิมล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 กระบวนการสรรหาผู้สอบบัญชียังไม่เสร็จส้ิน ท าให้ยังไม่สามารถอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีได้ ต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่เพื่อแต่งตั้ง   เมื่อกระบวนการสรรหาแล้วเสร็จ    
แต่อย่างไรก็ตามต้องมีผู้สอบบัญชีท าหน้าที่สอบทานงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557 จึงมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ 
 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ   
 2. นายไพบูล  ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ  
 3. นางสาวสกุณา   แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906  
แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาลไตรมาสที่ 1  โดยก าหนดค่าตอบแทนรายไตรมาสเท่ากับ 157,500 บาท นั้น 
 ในการน้ี กระบวนการสรรหาผู้สอบบัญชีได้เสร็จส้ินแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ  
 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ   
 2. นายไพบูล  ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4298 และ/หรือ  
 3. นางสาวสกุณา   แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906  

แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2557 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ
บริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น
อย่างดีตลอดมาโดยก าหนดค่าตอบแทน  ดังนี้  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ในการน้ี ทางส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  ขอเสนอผู้สอบบัญชีเพิ่มอีก 
1 คน คือ นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 โดยค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557       
คงเดิม  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้ง  
 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ   
 2. นายไพบูล  ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ  
 3. นางสาวสกุณา   แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ 
 4. นางสาวนภนุช    อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266   
แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557  และอนุมัติค่า
สอบบัญชีประจ าปี 2557 ตามจ านวนเงินท่ีเสนอ 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /  บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  และในปี 2556  บริษัทไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น  และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่
ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ  
 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานที่ประชุม  ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ 
 1. นายพิสิฐ    ทางธนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ 
 2. นายไพบูล  ตันกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ  
 3. นางสาวสกุณา   แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ 
 4. นางสาวนภนุช    อภิชาตเสถียร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266   
แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557  และอนุมัติค่า
สอบบัญชีประจ าปี  2557  ตามจ านวนเงินท่ีเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้ 

 
 
 
 

 
รายละเอียด 

จ านวนเงนิ (บาท) 
ปี 2557 
(น าเสนอ) 

จ านวนเงนิ (บาท) 
ปี 2556 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 157,500.- 150,000.- 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 157,500.- 150,000.- 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี  913,500.- 870,000.- 

รวมทั้งสิน้ 1,228,500.-     1,170,000.- 



มต ิ จ านวน 
ราย 

จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาเขา้ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 26 350,000,000 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
จากจ านวน 350,000,000  เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 
 วาระที่  3 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จส้ินแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาหรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงได้กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และ
ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 
                                                                                                                         เลิกประชุมเวลา 14.05  น. 

 

                                                                                                                  วุฒิชัย  ลีนะบรรจง 
                                                                                                                  (นายวฒุิชัย  ลีนะบรรจง) 

                                                                                                                               ประธานท่ีประชุม 
 
                                   รับรองว่าถูกต้อง 
 

          เชนินทร์      เชน                          พิพิธ       เชาวว์ิศษิฐ                      
      (ดร.เชนินทร์      เชน)                  (นายพิพิธ       เชาว์วศิิษฐ)                      
               กรรมการ                        กรรมการและเลขานุการบริษทั              

 
 


