
       
 

 
วนัที ่ 25 มนีาคม 2559 

 

 
 

เรือ่ง  ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
 

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้บรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 

2. แบบรายงานประจ าปี 2558 พรอ้มทัง้งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บรษัิทฯและบรษัิทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และรายงาน

ของผูต้รวจสอบบัญช ีในรูปแบบCD-ROM 
 

     3. ขอ้มลูกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง  

 
  4. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. 

 
  5. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

   
  6. นยิามกรรมการอสิระของบรษัิท 

    

  7. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉันทะ  
การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

  
  8. ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

  9. แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุ 
 

 
ดว้ยบรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนั

พฤหัสบดทีี ่28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ MR 220-MR221ณ สถานที ่ไบเทค บางนา เลขที ่

88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260  เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ 
 

   
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 

 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามระเบยีบทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ซึง่ไดจั้ดประชมุเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2558โดยไดส้ง่ส าเนารายงานการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2558 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่มกีารบนัทกึรายงานอย่างถกูตอ้ง 

 
วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ในรอบปีทีผ่า่นมา และรายงาน

ประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการ  
  

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: คณะกรรมการไดจ้ัดเตรยีมขอ้มูลเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯและ

บรษัิทย่อย ส าหรับปีทีผ่า่นมาเพือ่น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบถงึภาพรวม
และทศิทางของ 

 ผลประกอบการของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยโดยสรุป ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 
 



  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ
และบรษัิทย่อยในรอบปี 2558 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยปี

2558 ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 
 

  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย ส าหรับระยะเวลาบัญชสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 ซึง่ผูส้อบบัญชไีด ้

ตรวจสอบแลว้ ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯและมาตรา 112 แหง่พระราชบัญญัต ิบรษัิท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ จัดท างบการเงนิ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชขีองบรษัิทฯ น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปี รายละเอยีดงบแสดงฐานะ

การเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาสิน้สดุ วนัที ่31 
ธันวาคม 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบ

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแลว้เมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2559 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจา่ยเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิบรษัิทฯและบรษัิทย่อยมผีลประกอบการ
ขาดทนุสทุธปิระจ าปี 2558 จ านวนเงนิ 242.37 ลา้นบาท ซึง่ไมเ่ขา้เกณฑข์องบรษัิทส าหรับการจ่ายเงนิ

ปันผล เนือ่งมาจากผลการด าเนนิงานกจิการ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี 2558 
 

 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหม ่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
   

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที ่13 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญประจ าปีผูถ้อื
หุน้ทกุครัง้กรรมการคดิเป็นจ านวนหนึง่ในสามหรอืจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสามจะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก ่

 
1) นางไทศกิา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2) นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 
 

  
เนือ่งจากนางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูยม์าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน คณุธนกร ฤทธบินัลอื เหลอื

ระยะเวลาต าแหน่งคณะกรรมการ 1 ปีทีเ่หลอืกอ่นครบวาระในประจ าปี 2559 ซึง่ไมค่รบตามหลกัเกณฑ์

ขอ้บงัคับบรษัิท เอเชยี เมทลั จ ากัด (มหาชน) 
 

 จ านวนครัง้และสดัสว่นการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการทัง้ 2 ทา่น ในปี 2558 (จัดประชมุรวม 13 
ครัง้) 

    จ านวนครัง้ที่

เขา้ร่วม
ประชมุ 

จ านวนปีทีด่ ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ 

1) นางไทศกิา
  

ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

13/13 11 ปี 
 

2) นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ  9/13 1  ปี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 2 ทา่นกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่และอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 



 

  
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
  

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:ตามขอ้บงัคบับรษัิทขอ้ที1่4 กรรมการมสีทิธิไ์ดรั้บคา่ตอบแทนในการปฏบิตั ิ

หนา้ที ่ ซึง่คา่ตอบแทนไดแ้ก ่ เงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลตอบแทนอืน่ โดยมี
คณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผูพ้จิารณาโดยยดึหลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการพจิารณาจาก หนา้ที ่ และ

ความรับผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบรษัิทฯในแตล่ะปี รวมถงึการเทยีบเคยีงคา่ตอบแทน
ใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกับกลุม่อตุสาหกรรม ทัง้นีใ้นเบือ้งตน้ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนรวมในวงเงนิจ านวนไม่

เกนิ 4,000,000.- บาทตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราเดมิเมือ่เทยีบกบัปีกอ่น มรีายละเอยีดดงันี ้ 
 

1) ประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนเงนิไมเ่กนิ   40,000.00 บาท / เดอืน 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงนิไมเ่กนิ   15,000.00   บาท / เดอืน 

  
 

    

ขอ้มูลเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่า่นมา ปี 2559 ปี 2558 
1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน      30,000.00 30,000.00 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน   15,000.00 15,000.00 
  

  
 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรร

หาเห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ก าหนดยอดรวม

ทัง้ส ิน้วงเงนิจ านวนไมเ่กนิ 4,000,000.- ลา้นบาท โดยแบง่เป็น 
 

1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายเดอืน      

จ านวนเงนิไมเ่กนิเดอืนละ 30,000.- บาท 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน   จ านวนเงนิไมเ่กนิเดอืนละ 15,000.-   บาท 

 
  

วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2559 
  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด ก าหนดใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี และก าหนด

คา่ตอบแทนหรอืคา่สอบบัญชใีนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์มปีระกาศไวเ้มือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2548 ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย จัดใหห้มนุเวยีนผูส้อบบญัชทีกุ 5 ปี โดยบรษัิทสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหม ่
หรอืรายเดมิก็ได ้

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอรายชือ่บรษัิทผูส้อบบญัชใีหม้กีารแตง่ตัง้ โดยพจิารณาถงึคณุสมบตัอิืน่ 

ๆ ของผูส้อบบัญชเีป็นองคป์ระกอบแลว้เห็นวา่ มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้จงึเห็นสมควรให ้

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษัิท บพีอีาร ์ ออดทิ แอนด ์ แอดไวเซอรี ่ จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีอง
บรษัิทตอ่เนือ่งเป็นปีที ่ 3 เนือ่งจากมผีลงานการตรวจสอบทีม่คีณุภาพ และคา่ธรรมเนยีมในการ

ตรวจสอบเหมาะสมกบัปรมิาณงานเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ่งบการเงนิของ
บรษัิทฯ ประจ าปี 2559 โดยมรีายชือ่ดงันีค้อื  

 

1) นายบญุเลศิ แกว้พันธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4165 
2) นางสาวปิยนุช เกษมศภุกร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6303 

3) นางสาวรุง้ตวนั        บญุศักดิเ์ฉลมิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6031 
4) นางสาวมะลวิรรณ       พาหวุฒันกร    ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4701 

 
ทัง้นี ้ ผูต้รวจสอบบัญชดีงักลา่ว เป็นผูต้รวจสอบบญัชรีายเดมิและรายเดยีวกบัปีทีผ่า่นมาของ

บรษัิทนอกจากนี ้ ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอใหม้กีารแตง่ตัง้โดยทีป่ระชมุ จะเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทยอ่ย 

อยา่งไรก็ดผีูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ ไมม่คีวามสมัพันธ ์ หรอืรายการทีก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชน ์และหรอืมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 



 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีคอื 
 

1) นายบญุเลศิ แกว้พันธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4165 
2) นางสาวปิยนุช เกษมศภุกร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6303 

3) นางสาวรุง้ตวนั        บญุศักดิเ์ฉลมิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6031 

4) นางสาวมะลวิรรณ       พาหวุฒันกร    ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4701 
  

 
ในนามส านักงาน บรษัิท บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตของบรษัิทฯ 

และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,380,000.- บาท เนือ่งจากผูส้อบบัญชมีคีวาม
ประสงคจ์ะปรับคา่ธรรมเนยีมในการตรวจสอบบญัชจีากอัตราเดมิ เพือ่ ใหเ้หมาะสมกับปรมิาณงานทีเ่ป็นปัจจุบนั 

 

ขอ้มูลการเปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา ปี 2559 ปี 2558 
1) ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีในการตรวจสอบบญัช ี 1,380,000.- 1,260,000.- 

 
  

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัเิปลีย่นแปลงตราประทบัของบรษิทั และอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั ของ

บรษิทัขอ้ 37 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นตราประทบัของบรษิทั 
 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 37 เรือ่งการอนุมัตกิารเปลีย่นตราประทับบรษัิท 
บรษัิทมแีนวคดิ ปรับภาพลักษณ์องคก์รใหท้นัสมัย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสือ่โฆษณา และสิง่พมิพต์า่งๆ จงึมคีวาม

ประสงคเ์ปลยีนแปลงตราประทับของบรษัิท รวมถงีโลโก ้ (LOGO) ของบรษัิทเพือ่งา่ยตอ่การจดจ าและสนับสนุน
การขายสนิคา้และบรกิารของบรษัิท  

 

  
  

 ความคดิเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพจิารณาแลว้ มมีตเิห็นชอบอนุมัตกิารเปลีย่นตราประทับ
ของบรษัิท และอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้  37 ตามทีเ่สนอมา37 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่น

ตราประทบัของบรษัิท รวมทัง้มคีวามถกูตอ้งและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ 
 

 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
 

 จงึเรยีนมาเพือ่ขอเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมี
ความประสงคท์ีจ่ะแตง่ตัง้บคุคลอืน่มาเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะ

ตามแบบใบมอบฉันทะ และยืน่ตอ่บรษัิทฯ กอ่นเริม่การประชมุดว้ย 

 
 

       ขอแสดงความนับถอื 

    บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

     

 

          (นายวรีะชยั  สธุรีชยั) 

             ประธานกรรมการ  

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 
ของ 

บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 

 ประชมุเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2558 เวลา 14.00น. ณ หอ้งMR211-MR212 สถานที ่ไบเทคบางนา 88  บางนา-ตราด 
กม.1บางนา กทม.10260 

 
เร ิม่การประชุม 

 นายวรีะชยั สธุรีชยั ประธานกรรมการบรษัิท รับหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ และไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุทราบวา่ พล

ต ารวจเอกจมุพล มั่นหมาย  มคีวามประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจากมภีารกจิไมส่ามารถ
ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว  โดยคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย และผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิททีเ่ขา้ร่วมประชมุมรีายนามดงันี้ 
 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายวรีะชยั  สธุรีชยั  ประธานกรรมการ 
2. นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอสิระ 

3.เรอืตรหีญงิสรุ ี บรูณธนติ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นางไทศกิา  ไพรสงบ  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  

5. นายชศูกัดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์    กรรมการ และ กรรมการผูจ้ัดการ 
6. นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์    กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ัดการ 

7. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ  

8. นายชนาธปิ  ไตรวฒุ ิ กรรมการ 
9. นายพงษ์ศกัดิ ์ ชะนะมา  ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชกีารเงนิ 

 
กรรมการบรษิทัทีล่าออก 

1.พลต ารวจเอกจมุพล มั่นหมาย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.นายธนกร  ฤทธบินัลอื กรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. นางสาววไิลลักษณ์ ประดบันลิ ตวัแทนผูต้รวจสอบบัญช ีบรษัิท บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั   

 
ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายของบรษิทัทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดเ้นือ่งจากตดิภาระกจิ 

1. นายพสษิฐ ์ ชยัชนะศริวิทิยา ส านักงาน บรษัิท บซี ีบซิซเินส แอนด ์ลอร ์จ ากัด 

 
  ประธานกลา่วเปิดประชมุและไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชมุรายงานจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุใหท้ีป่ระชมุ

ทราบโดยเลขานุการฯไดร้ายงานวา่จ านวนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51  ราย นับจ านวนหุน้
ไดท้ัง้ส ิน้ 295,833,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.62 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท (หุน้ของบรษัิทมจี านวน

ทัง้ส ิน้ 480,096,277 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ที ่27 ซึง่ก าหนดไวว้า่ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีู ้

ถอืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ประธานจงึกลา่ว
เปิดประชมุและใหเ้ลขานุการของบรษัิทชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระดงันี ้

 

ผูถ้อืหุน้หนึง่คนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดรั้บมอบฉันทะมาโดยถอืวา่หนึง่หุน้เทา่กับหนึง่เสยีงทัง้นี้ผู ้
ถอืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและผูท้ีรั่บมอบฉันทะไมส่ามารถแบง่จ านวนหุน้เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไดแ้ละในการลงมตใิน

แตล่ะวาระขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ดนิไปเก็บใบ
ลงคะแนนมาบนัทกึในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมย่กมอืจะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นชอบและประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะ

วาระใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 

นอกจากนีก้อ่นลงมตใินแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชมุซกัถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆตามความ

เหมาะสมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถามกรุณาแจง้ชือ่และนามสกลุใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นซกัถามหรอืแสดงความเห็นดว้ย
ทกุครัง้ 

และเพือ่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางทีด่ใีนการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีก่ลา่วถงึการนับคะแนนเสยีงใน
การประชมุวา่บรษัิทควรมผีูนั้บคะแนนทีเ่ป็นกลางเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนดงันัน้ในการนับคะแนนในทีป่ระชมุนี ้ ขอให ้

ทา่นผูเ้ขา้ประชมุ 2 ทา่น อาสาสมัครเขา้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนตลอดการประชมุนี ้ ซึง่มผีูอ้าสา 2 ทา่น คอื นาง

ขวญัใจ เอีย่มสกนธ ์และ นางณัฐวด ีจงใจรักษ์ เป็นสกัขพียานในการนับคะแนน จงึเชญิผูเ้ขา้ประชมุผูเ้ป็นสกัขพียานทัง้ 2 ทา่น 
มาน่ังทีบ่รเิวณโตะ๊นับคะแนน  

  



  

 
 

 ประธานไดด้ าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงันี้  

 
วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 

ประธาน ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557  ซึง่ไดป้ระชมุเมือ่
วนัที ่ 29 เมษายน 2557 ตามรายละเอยีดของส าเนารายงานการประชมุทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้

กอ่นการประชมุ 

 
ในวาระนี ้คณุสภุาพร ภคสริกิลุ ในฐานะตัวแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามเรือ่งวนัทีจั่ดประชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ประจ าปี 2557 วา่เป็นวนัทีใ่ด เนือ่งจากในวาระที ่1 ทีร่ะบใุนหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ระบวุา่เป็นวนัที ่27 
เมษายน 2557 ในขณะทีร่ายงานการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี 2557ทีร่ะบอุยูใ่นเอกสารแนบทา้ยที ่1 ในหนังสอืเชญิ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ระบวุา่เป็นวนัที ่29 เมษายน 2557  และแจง้วา่ขอ้ความทีร่ะบใุนหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้สามัญ
ประจ าปี 2558ในครัง้นีม้กีารพมิพผ์ดิระบวุา่เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี 2557  ซึง่ประธานไดรั้บเรือ่งในทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้และแจง้ใหต้รวจสอบทนัท ี สรุปวา่การประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี 2557 ในวนัที ่29 เมษายน 2557 และมกีารพมิพผ์ดิใน 

หนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
 

  มต ิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 
ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

- เห็นดว้ยจ านวน    295,732,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9659 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน          100,000   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0338 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
- งดออกเสยีง    1,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

 
วาระที ่2   รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ในรอบปีทีผ่า่นมา และรายงานประจ าปี 

2557 ของคณะกรรมการ 
ประธาน ไดม้อบหมายให ้ นายพงษ์ศักดิ ์ ชะนะมา ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ  เป็นผูร้ายงานใหท้ีป่ระชมุ

รับทราบผลการด าเนนิงานในรอบปี 2557 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี ในรูปแบบ CD-ROM ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้ม

หนังสอืเชญิประชมุแลว้กอ่นการประชมุ 
ในวาระนี ้ผูถ้อืหุน้ คณุประวทิย ์ เจษฏาอภมิกุ สอบถามเรือ่งสดัสว่นหนี้สนิตอ่ทนุปี 2557 ทีส่งูขึน้เป็น 1.31 เทา่ มทีาง

เป็นไปไดห้รอืไม่ทีบ่รษัิทจะตอ้งมกีารเพิม่ทนุ  คณุชศูักดิ ์ยงวงศไ์พบลูย ์ในฐานะผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงวา่บรษัิทฯไม่ไดม้ปัีญหาเรือ่ง
เงนิทนุแตอ่ยา่งใด  บรษัิทฯยังคงมวีงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิเหลอืจ านวนมาก และหนี้สนิสว่นใหญข่องบรษัิทฯเป็น

หนีส้นิหมนุเวยีน ทีเ่ป็นสนิเชือ่เพือ่การคา้ ซึง่เป็นปกตขิองธรุกจิ ไมใ่ชห่นีส้นิระยะยาวทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การพจิารณาสดัสว่น

หนีส้นิตอ่ทนุ 
 

มต ิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
- เห็นดว้ยจ านวน      295,732,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9659 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน       100,000    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0338 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- งดออกเสยีง           1,000    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
   

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ปี 2557 ซึง่
ผูส้อบบญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้ายพงษ์ศกัดิ ์  ชะนะมา ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูเ้สนอรายงานใหท้ีป่ระชมุ
รับทราบและพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 ดงัปรากฏในงบการเงนิประจ าปี 

2557 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้กอ่นการประชมุ 
ในวาระนีผู้ถ้อืหุน้ คณุประวทิย ์  เจษฏาอภมิกุ  สอบถามเรือ่งการลงทนุในอนาคต รวมทัง้อยากใหบ้รษัิทมกีารออก

ใบส าคญัแสดงสทิธิเ์พือ่จ่ายปันผลใหก้ับผูถ้อืหุน้ คณุชศูกัดิช์ ีแ้จงเรือ่งการลงทนุในปี 2558 วา่มโีครงการลงทนุในบรษัิทร่วมซึง่
จะ ชีแ้จงเรือ่งการลงทนุใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบเมือ่สามารถทีจ่ะเปิดเผยได ้รวมทัง้เรือ่งการออกใบส าคญัแสดงสทิธิจ์ะน าเรือ่งเขา้

ทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาตอ่ไป 

 
มต ิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

- เห็นดว้ยจ านวน     295,732,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9659 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน   100,000    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0338 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- งดออกเสยีง        1,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตังิดจา่ยเงนิปนัผล  ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2557 

 ประธาน ไดม้อบหมายให ้คณุชศูกัดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ในฐานะผูบ้รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีด ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
คณุชศูกัดิ ์  ไดช้ีแ้จง ถงึผลการด าเนนิงานในปีทีผ่่านมามผีลขาดทนุสทุธ ิ  17.34  ลา้นบาท  ผลขาดทนุสว่นหนึง่มา

จาก การปรับลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื จ านวน 102 ลา้นบาท ซึง่เป็นการตัง้ส ารองทางบญัช ีและบรษัิท มแีผนการลงทนุร่วมกบั
จนี คอื บรษัิท เตอหลง จ ากัด ทีจ่ะสามารถตอบสนองความตอ้งการ ของลกูคา้และสามารถ จะจัดการสต็อคลดลงไดถ้งึ  30 

เปอรเ์ซ็นต ์คาดวา่จะเริม่ด าเนนิการได ้ประมาณ ไตรมาส 3-4 ของปี 2558 เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเป็นไป อยา่งตอ่เนือ่ง จงึเห็น

ควรงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการปี  2557 
 



 

 
 

มต ิ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลด าเนนิงานประจ าปี 

2557 ตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
- เห็นดว้ยจ านวน        295,353,600      เสยีง      คดิเป็นรอ้ยละ    99.8377 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน      479,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.1619 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
-     งดออกเสยีง           1,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ที ่ 13 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ทกุ

ครัง้กรรมการคดิเป็น 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 2 ทา่น 
ไดแ้ก ่

 รายชือ่กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ   
1. นายชศูักดิ ์      ยงวงศไ์พบลูย ์    กรรมการ     

 2. เรอืตรหีญงิสรุ ี      บรูณธนติ     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ            

 
สบืเนือ่งจากทาง พลต ารวจเอกจมุพล มั่นหมาย มคีวามประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

เนือ่งจากตดิภารกจิไมส่ามารถด ารงต าแหน่งดงักลา่วจงึสรรหาประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ ทา่นใหมท่ีม่ ี
คณุสมบัตทิี ่เหมาะสม คอื  นายพบิลูศักดิ ์  อรรถบวรพศิาล  และเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบ  

ในวาระนี ้คณุสภุาพร สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดเ้สนอแนะ เนือ่งจากมโีครงการรณรงคใ์นเรือ่งความโปร่งใส 

จากการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งเกนิ  3 วาระ หรอื 9 ปี จะท าใหข้าดความเป็นอสิระ ในกรณีเรอืตรี 
หญงิสรุ ี บรูณธนติ  จงึขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบและพจิารณา ในเรือ่งดงักลา่ว 

 
 มต ิ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการดงันี้ 

 5.1 คณุชูศกัดิ ์     ยงวงศไ์พบูลย ์ เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการเหมอืนเดมิ 
- เห็นดว้ยจ านวน 219,133,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน  -    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- งดออกเสยีง   - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ  
หมายเหต ุ: เพือ่ความโปร่งใสในทีป่ระชมุขอใหน้ายชศูกัดิ ์ซึง่มจี านวนหุน้ 76,700,000 หุน้งดออกเสยีงในวาระที ่5.1 

 
 5.2 เรอืตรหีญงิสรุ ี บูรณธนติ   เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระเหมอืนเดมิ 

- เห็นดว้ยจ านวน  295,422,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.8610 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน        280,100    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0947 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
- งดออกเสยีง         131,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0443 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

  
              5.3 คณุพบิูลศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล   เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

- เห็นดว้ยจ านวน  295,183,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7802 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน  -    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
- งดออกเสยีง         650,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.2198 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ  

 
วาระที ่6 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหม ่แทน กรรมการลาออก  

เนือ่งจากมกีรรมการ 1 ทา่นที ่ลาออกคอื นายธนกร ฤทธบินัลอื ทางคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จงึเสนอ
ใหแ้ตง่ตัง้กรรมการทีเ่ป็นคนรุ่นใหม ่มคีณุวฒุแิละความสามารถ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการขบัเคลือ่นและบรหิารจัดการใหก้ับ

องคก์ร คอื นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์รายละเอยีด ในเอกสารเชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

มตทิางทีป่ระชมุมคีวามประสงคแ์จง้ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ เรือ่งแตง่ตัง้กรรมการใหม ่คอื  นางสาวชนัญญา  ยงวงศไ์พบลูย ์ มา
ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทา่นทีล่าออก 

  
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2558 

 ตามขอ้บงัคับของบรษัิทขอ้ที ่14 ทีก่รรมการมสีทิธ ิไดรั้บคา่ตอบแทน และเนือ่งจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งท าหนา้ทีใ่นการร่วมประชมุบรหิารงานตา่งๆของบรษัิท จงึจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายในการเดนิทางเขา้ร่วมประชมุและ
คา่ใชจ้่ายอืน่ๆอกี จ าเป็นตอ้งมกีารจ่ายคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการซึง่ทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัตคิา่ตอบแทนไวไ้มเ่กนิ 4 

ลา้นบาทตามทีค่ณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้คอื 
 

 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดอืน เดอืนละ 30,000 บาท  
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  เป็นรายเดอืน เดอืนละ 15,000 บาท  

     จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

  
มต ิ     ประชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานไดเ้สนอมา

ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
- เห็นดว้ยจ านวน 294,992,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.7157 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน       100,000   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0338 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- งดออกเสยีง            1,000  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
 



 

 
 

วาระที ่ 8 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี  2558 

ประธานไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ี ตามความเห็นของคณะกรรมการคอื เห็นควร
แตง่ตัง้ ผูต้รวจสอบบญัช ีคอื 

 นายบญุเลศิ   แกว้พันธพ์ฤกษ์    ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4165 
 นางสาวปิยนุช       เกษมศภุกร      ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่6303 

นางสาวรุง้ตะวนั     บญุศักดิเ์ฉลมิ   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่6031 

นางสาวมะลวิรรณ  พาหวุัฒนกร         ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4701 
 

 ในนามส านักงาน บรษัิท บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดัเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ่งบ
การเงนิของบรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2558 มคีวามประสงคจ์ะขอปรับคา่ธรรมเนยีมในการตรวจสอบบญัชจีาก

อตัราคงเดมิ 750,000 บาท ทีค่งทีม่าเป็นเวลา 5 รอบบัญชเีพือ่ใหเ้หมาะสมปรมิาณงานทีเ่ป็นปัจจบุนั เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 
1,260,000 บาท 

 

มต ิ        ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน
ประจ าปี 2558 ตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

- เห็นดว้ยจ านวน 295,731,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9655 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
- ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน          1,000    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

- งดออกเสยีง        101,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0341 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

 
 

วาระที ่ 9พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
 

 ในวาระนี ้ คณุประวทิยผ์ูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม เรือ่งการ เปลีย่นสถานทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้บอ่ย และขอใหพ้จิารณา
สถานทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในครัง้ตอ่ไป เรือ่งความสะดวกในการเดนิทางและทีจ่อดรถ  

            คณุสภุาพร ในฐานะตัวแทน สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดเ้สนอะแนะให ้ทางบรษัิท เขา้ร่วมโครงการรณรงค ์ตอ่ตา้น

ทจุรติและคอรรั์ปชัน่ ซึง่เริม่โครงการเมือ่ปลายปี 2556 ประกอบดว้ยสมาชกิ 8 องคก์ร อยากทราบวา่ ทางผูบ้รหิาร 
สนใจเขา้ร่วมโครงการดงักลา่วหรอืไม ่ 

            คณุชศูักดิ ์ กลา่วในทีป่ระชมุ ทางบรษัิทฯสนใจ เขา้ร่วมโครงการดงักลา่ว ซึง่ สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมภบิาล ประกอบ
กบัทางบรษัิทฯ มทีมีงานตรวจสอบภายใน ก ากบัดแูลเรือ่งดงักลา่วอยู ่นอกจากนี ้คณุชศูักดิยั์งกลา่วถงึทศิทางและผล

ประกอบการของอตุสาหกรรมเหล็ก ราคาเหล็กลดลงตอ่เนื่องตัง้แตป่ลายปี 2557 จนถงึไตรมาส1/2558และอาจมผีล

ตอ่เนือ่ง จะเริม่ดขี ึน้ในปลายปี 2558  เนือ่งจากภาครัฐ มกีารอนุมัตโิครงการตา่งๆ จะสง่ผลตอ่อตุสาหกรรมเหล็กทกุ
ภาคสว่น ทางบรษัิทฯ จะยังคง มนีโยบายเตรยีมพรอ้มรับทกุสถานการณ์ ทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเชน่กนั 

 
 

ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ใดในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเพิม่เตมิประธานในทีป่ระชมุ นายวรีะชยั  สธุรีชยั จงึกลา่วขอบ

คณุทา่นผูถ้อืหุน้ และกลา่วปิดการประชมุ เมือ่เวลา 16.00 น.  
 

 
 

 ลงชือ่ _____________________________________   กรรมการผูจ้ัดการ/ประธานในทีป่ระชมุ 
    (นายวรีะชยั  สธุรีชยั ) 

 

 
 

 
  ลงชือ่ _____________________________________เลขานุการบรษัิท/ผูบ้นัทกึการประชมุ 

           (นางวนันาร ี ทพิยส์วุรรณ) 
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