รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
ของ
บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานทีประชุม
ประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR220-MR221 สถานที ไบเทค บางนา 88
บางนา-ตราด กม.1 บางนา กทม.10260
เริมการประชุม
นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร ทีปรึกษาด้านกฎหมาย และผูส้ อบบัญชีของบริษัททีเข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี
กรรมการบริษัททีเข้าร่วมประชุม
1 นายวีระชัย
สุธีรชัย
2 นายพิบลู ศักดิ
อรรถบวรพิศาล
3.. เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิ ต
4 นางไทศิกา
ไพรสงบ
5 นายชูศกั ดิ
ยงวงศ์ไพบูลย์
6 นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
7 นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
8 นายชิดชนก
โท้มะวงศ์
9 นางวันนารี
ทิพย์สุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีของบริษัททีเข้าร่วมประชุม
1. นางสาวรุง้ ตะวัน
บุญศักดิเฉลิม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูช้ ว่ ยรองกรรมการผูจ้ ดั การ และ รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโรงงาน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน

ตัวแทนผูต้ รวจสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด

ทีปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัททีเข้าร่วมประชุม
1. นายพสิษฐ์
ชัยชนะศิริวิทยา สํานักงาน บริษัท บีซี บิซซิเนส แอนด์ ลอร์ จํากัด
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุ การทีประชุมรายงานจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมให้ทีประชุม
ทราบโดยเลขานุ การฯได้รายงานว่าจํานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 ราย นับจํานวน
หุน้ ได้ทงสิ
ั น 369,496,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.96 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของบริษัท (หุน้ ของบริษัทมี
จํานวนทังสิน 480,096,277 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที 27 ซึงกําหนดไว้วา่ ในการประชุมผูถ้ ือ

หุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
หรือมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือ
หุน้ ทังหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมดจึ
ั
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุมและให้เลขานุ การของบริษัทชีแจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี
ผูถ้ ือหุน้ หนึ งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีมีหรือทีได้รบั มอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ งหุน้ เท่ากับหนึ งเสียงทังนี ผู้
ถือหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ีรับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจํานวนหุน้ เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติใน
แต่ละวาระขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือเพือให้เจ้าหน้าทีเดินไปเก็บใบ
ลงคะแนนมาบันทึกในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่ยกมือจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบและประธานในทีประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระให้ทีประชุมทราบ
นอกจากนี กอ่ นลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้องกับวาระนันๆตามความ
เหมาะสมโดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทีต้องการซักถามกรุณาแจ้งชือและนามสกุลให้ทีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วย
ทุกครัง
และเพือเป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางทีดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนทีกล่าวถึงการนับคะแนนเสียง
ในการประชุมว่าบริษัทควรมีผนู้ ับคะแนนทีเป็ นกลางเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนันในการนับคะแนนในทีประชุมนี
ขอให้ท่านผูเ้ ข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี ซึงมีผอู้ าสา 2 ท่าน คือ
นางสาวพัชรี ถ้วยทอง และ นางสาวนฤมล จันทร์เปล่ง เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผูเ้ ข้าประชุมผูเ้ ป็ นสักขีพยาน
ทัง 2 ท่าน มานังทีบริเวณโต๊ะนับคะแนน
ประธานได้ดาํ เนิ นการประชุมตามระเบียบวาระดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
ประธาน ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ซึงได้ประชุม
เมือวันที 28 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดของสําเนารายงานการประชุมทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้วก่อนการประชุม
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
ตามทีเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียง

369,496,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปี ทีผ่านมา และรายงานประจําปี
2558 ของคณะกรรมการ
ประธาน ได้มอบหมายให้ นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงานให้ทีประชุม
รับทราบผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2558 ซึงปรากฏในรายงานประจําปี ในรูปแบบ CD-ROM ทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ผลการดําเนิ นงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2558 โดยสรุป ดังนี
รายการ
ผลการดําเนินงาน
รายได้รวม
รายได้จาการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
4,261.23
4,248.68
4,174.72
75.86
66.36
(242.37)
3.18 (บาท/หุน้ )

ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2558 มีดงั นี
รายการ
(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน
2558
สินทรัพย์รวม
2,977.10
หนี สินหมุนเวียน
1,440.55
หนี สินรวมทังสิน
1,449.92
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
1,527.17
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงินตามทีได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง
ดังนี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียง

369,496,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2558 ซึง
ผูส้ อบบัญชีได้รบั รองแล้ว และรายงานของผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2558
ประธาน ได้มอบหมายให้นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูเ้ สนอรายงานให้ทีประชุม
รับทราบและพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏในงบการเงินประจําปี
2558 ทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงินตามทีได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง
ดังนี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียง

369,494,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9995 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0005 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศกั ดิ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผูบ้ ริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียด ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
คุณชูศกั ดิ ได้ชีแจง ถึงผลการดําเนิ นงานในปี ทีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 242.37
ล้านบาท สาเหตุมาจากบริษัทรับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม คือ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 60.1
ล้านบาท และ รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนเผือขายในส่วนบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) จํานวน 54 ล้านบาท
และ ขาดทุนมาจากความผันผวนของค่าเงินทีผ่านมาจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับการดําเนิ นงานในปี 2558 ซึงไม่
เข้าเกณฑ์ของบริษัทสําหรับการจ่ายเงินปั นผล
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลดําเนิ นงานประจําปี
2558 ตามทีประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียง

369,494,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
1,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
600 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9995 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0003 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0002 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานได้แถลงต่อทีประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที 13 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ทุก
ครังกรรมการคิดเป็ น 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ โดยปี นี กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ จํานวน 2
ท่าน ได้แก่
รายชือกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
1 คุณไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2 คุณชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตังกรรมการดังนี
5.1 คุณไทศิกา ไพรสงบ
เข้าดํารงตําแหน่ ง กรรมการเหมือนเดิม
เห็นด้วยจํานวน
369,496,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจํานวน
200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
5.2 คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดํารงตําแหน่ ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเหมือนเดิม
เห็นด้วยจํานวน
347,704,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
94.1024 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0002 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง
600 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : เพือความโปร่งใสในทีประชุมขอให้นายชูศกั ดิ ซึงมีจาํ นวนหุน้ 21,791,000 หุน้ งดออกเสียงในวาระที 5.2
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที 14 ทีกรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทน และเนื องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องทําหน้าทีในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจําเป็ นต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

และค่าใช้จา่ ยอืนๆอีก จําเป็ นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึงทางคณะกรรมการเห็นควรอนุ มตั ิคา่ ตอบแทนไว้
ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี คือ
1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
มติ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตามทีประธานได้เสนอมา
ข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียง

369,494,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
1,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9995 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0005 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559
ประธานได้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็น
ควรแต่งตัง ผูต้ รวจสอบบัญชี คือ
1) นายบุญเลิศ
แก้วพันธุพ์ ฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที
4165
2) นางสาวปิ ยนุ ช
เกษมศุภกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที
6303
3) นางสาวรุง้ ตวัน
บุญศักดิเฉลิม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที
6031
4) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที
4701
ในนามสํานักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัดเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนี ยมในการตรวจสอบบัญชีจาก
อัตราเดิมเพือให้เหมาะสมกับปริมาณงานทีเป็ นปั จจุบนั เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท
มติ
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนประจําปี 2559 ตามทีประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียง

369,494,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
1,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9996 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0001 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0003 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที 8 พิจารณาและอนุมตั เิ ปลียนแปลงตราประทับของบริษัท และอนุมตั แิ ก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 37
เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนตราประทับของบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เรืองการอนุ มตั ิการเปลียนตราประทับบริษัท บริษัทมีแนวคิด ปรับภาพลักษณ์
องค์กรให้ทนั สมัย เพือให้สอดคล้องกับสือโฆษณา และสิงพิมพ์ต่างๆ จึงมีความประสงค์เปลียนแปลงตราประทับของบริษัท
รวมถึง โลโก้ (LOGO) ของบริษัท เพือง่ายต่อการจดจําและสนับสนุ นการขายสินค้าและบริการของบริษัท

มติ
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการเปลียนตราประทับของบริษัท และอนุ มตั ิ
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ตามทีเสนอมา เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนตราประทับของบริษัท รวมทังมี
ความถูกต้องและเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดไว้ ตามทีประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสียง

369,494,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
1,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9996 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0003 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0001 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที 9 พิจารณาเรืองอืนๆ
ในวาระนี คุณประวิทย์ เจษฎาอภิมุข ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเรืองแนวโน้มของกิจการในปี นี เป็ นอย่างไงบ้าง และแผน
ปรับปรุงแก้ไขปั ญหาของบริษัทอย่างไร
คุณชูศกั ดิ ยงวงศ์ไพบูลย์ กล่าวในทีประชุม ผลประกอบการของบริษัท ขึนอยูก่ บั ปั จจัยดังนี
1. ตามสภาวการณ์เศรษฐกิจ
ทิศทางและผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปรับตัวดีขึนในช่วงต้นปี ทีผ่านมา ซึงส่งผลต่อผลกิจการ
2. ตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยมุง่ การสร้างความแตกต่าง
ทางบริษัทมีการจัดแผนกลยุทธ์ของบริษัท ส่งผลต่อความมันคงของบริษัทในระยะยาว ประกอบกับทางบริษัทฯ ได้
ร่วมลงกับบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท เต๋อหลง (ประเทศไทย) จํากัด ซึงบริษัทดังกล่าวได้เริมดําเนิ นการผลิต (Mass Operation)
แล้ว ทางบริษัทฯได้ปรับปรุงแผนธุรกิจ โดยมุง่ เน้นการขายสินค้าทีมี Margin มากกว่า
คุณปราโมทย์ เรืองทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ถามเรืองความคืบหน้าเรืองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) อยากทราบว่า
ทางผูบ้ ริหารสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่
คุณชูศกั ดิ กล่าวในทีประชุม ทางบริษัทฯสนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึง สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล ประกอบ
กับทางบริษัทฯ มีทีมงานตรวจสอบภายในกํากับดูแลเรืองดังกล่าว
ไม่มีผใู้ ดเสนอเรืองอืนใดในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาเพิมเติมประธานในทีประชุม นายวีระชัย สุธีรชัย จึงกล่าวขอบ
คุณท่านผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดการประชุม เมือเวลา 15.30 น.

ลงชือ _____________________________________ กรรมการผูจ้ ดั การ/ประธานในทีประชุม
(นายวีระชัย สุธีรชัย )
ลงชือ _____________________________________เลขานุ การบริษัท/ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชาติ)

