่ มาด้วย 1
สิง่ ทีส
่ ง
รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2558
ของ
บริษ ัท เอเซีย เมท ัล จาก ัด (มหาชน)

ว ัน เวลา และสถานทีป
่ ระชุม
ประชุมเมือ
่ วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00น. ณ ห ้องMR211-MR212 สถานที่ ไบเทคบางนา 88 บางนา-ตราด
กม.1บางนา กทม.10260
เริม
่ การประชุม
นายวีระชัย สุธรี ชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน ้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป
่ ระชุม และได ้แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมทราบว่า พล
ตารวจเอกจุมพล มั่นหมาย มีความประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เนือ
่ งจากมีภารกิจไม่สามารถ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู ้บริหาร ทีป
่ รึกษาด ้านกฎหมาย และผู ้สอบบัญชีของ
บริษัททีเ่ ข ้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้
กรรมการบริษ ัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายวีระชัย
สุธรี ชัย
2. นายพิบล
ู ศักดิ์
อรรถบวรพิศาล
3.เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิต
4. นางไทศิกา
ไพรสงบ
ั ดิ์
5. นายชูศก
ยงวงศ์ไพบูลย์
6. นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
7. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
8. นายชนาธิป
ไตรวุฒ ิ
ั ดิ์
9. นายพงษ์ ศก
ชะนะมา

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการผู ้จัดการ
กรรมการ และ รองกรรมการผู ้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน

กรรมการบริษ ัททีล
่ าออก
1.พลตารวจเอกจุมพล
มั่นหมาย
2.นายธนกร
ฤทธิบน
ั ลือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูส
้ อบบ ัญชีของบริษ ัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาววิไลลักษณ์
ประดับนิล

ตัวแทนผู ้ตรวจสอบบัญชี บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ทีป
่ รึกษาด้านกฎหมายของบริษ ัททีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนือ
่ งจากติดภาระกิจ
1. นายพสิษฐ์
ชัยชนะศิรวิ ท
ิ ยา สานั กงาน บริษัท บีซ ี บิซซิเนส แอนด์ ลอร์ จากัด
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได ้มอบหมายให ้เลขานุการทีป
่ ระชุมรายงานจานวนผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าร่วมประชุมให ้ทีป
่ ระชุม
ทราบโดยเลขานุการฯได ้รายงานว่าจานวนผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย นับจานวนหุ ้น
้ 295,833,600 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 61.62 ของจานวนหุ ้นทีจ
ได ้ทัง้ สิน
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของบริษัท (หุ ้นของบริษัทมีจานวน
้ 480,096,277 หุ ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัท ข ้อที่ 27 ซึง่ กาหนดไว ้ว่าในการประชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องมีผู ้
ทัง้ สิน
ถือหุ ้น และผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้น มาประชุมไม่น ้อยกว่า 25 คน และต ้องมีหุ ้นรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้น
ทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมด
หรือมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้นมาประชุมไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมด
และต ้องมีหุ ้นนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าว
้ จงวิธป
เปิ ดประชุมและให ้เลขานุการของบริษัทชีแ
ี ฏิบต
ั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้
ผู ้ถือหุ ้นหนึง่ คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นทีม
่ ห
ี รือทีไ่ ด ้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึง่ หุ ้นเท่ากับหนึง่ เสียงทัง้ นี้ผู ้
ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมด ้วยตนเองและผู ้ทีร่ ับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจานวนหุ ้นเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้และในการลงมติใน
แต่ละวาระขอให ้ท่านผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็นด ้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือเพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ ดินไปเก็บใบ
ลงคะแนนมาบันทึกในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู ้ถือหุ ้นเห็นชอบและประธานในทีป
่ ระชุมจะแจ ้งผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระให ้ทีป
่ ระชุมทราบ
นอกจากนีก
้ อ
่ นลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าประชุมซักถามในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวาระนัน
้ ๆตามความ
่ และนามสกุลให ้ทีป
เหมาะสมโดยขอให ้ผู ้ถือหุ ้นทีต
่ ้องการซักถามกรุณาแจ ้งชือ
่ ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด ้วย
ทุกครัง้
และเพือ
่ เป็ นการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางทีด
่ ใี นการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนทีก
่ ล่าวถึงการนับคะแนนเสียงใน
การประชุมว่าบริษัทควรมีผู ้นั บคะแนนทีเ่ ป็ นกลางเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนัน
้ ในการนับคะแนนในทีป
่ ระชุมนี้
ขอให ้
ท่านผู ้เข ้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข ้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึง่ มีผู ้อาสา 2 ท่าน คือ นาง
ขวัญใจ เอีย
่ มสกนธ์ และ นางณั ฐวดี จงใจรักษ์ เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู ้เข ้าประชุมผู ้เป็ นสักขีพยานทัง้ 2 ท่าน
มานั่งทีบ
่ ริเวณโต๊ะนั บคะแนน

ประธานได ้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2557
ประธาน ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2557 ซึง่ ได ้ประชุมเมือ
่
วันที่ 29 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดของสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด ้จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้ว
ก่อนการประชุม
ในวาระนี้ คุณสุภาพร ภคสิรก
ิ ล
ุ ในฐานะตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย สอบถามเรือ
่ งวันทีจ
่ ัดประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจาปี 2557 ว่าเป็ นวันทีใ่ ด เนือ
่ งจากในวาระที่ 1 ทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ระบุวา่ เป็ นวันที่ 27
เมษายน 2557 ในขณะทีร่ ายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจาปี 2557ทีร่ ะบุอยูใ่ นเอกสารแนบท ้ายที่ 1 ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ระบุวา่ เป็ นวันที่ 29 เมษายน 2557 และแจ ้งว่าข ้อความทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญ
ประจาปี 2558ในครัง้ นีม
้ ก
ี ารพิมพ์ผด
ิ ระบุวา่ เป็ นการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจาปี 2557 ซึง่ ประธานได ้รับเรือ
่ งในทีป
่ ระชุมผู ้ถือ
หุ ้นและแจ ้งให ้ตรวจสอบทันที สรุปว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจาปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 และมีการพิมพ์ผด
ิ ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2558
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2556
ตามทีเ่ สนอด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด ้วยจานวน
295,732,600 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.9659 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด ้วยจานวน
100,000 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
0.0338 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง
1,000 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0003 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย ในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมา และรายงานประจาปี
2557 ของคณะกรรมการ
ประธาน ได ้มอบหมายให ้ นายพงษ์ ศักดิ์ ชะนะมา ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เป็ นผู ้รายงานให ้ทีป
่ ระชุม
รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี ในรูปแบบ CD-ROM ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น พร ้อม
หนังสือเชิญประชุมแล ้วก่อนการประชุม
ิ ต่อทุนปี 2557 ทีส
ในวาระนี้ ผู ้ถือหุ ้น คุณประวิทย์ เจษฏาอภิมก
ุ สอบถามเรือ
่ งสัดส่วนหนี้สน
่ งู ขึน
้ เป็ น 1.31 เท่า มีทาง
้ จงว่าบริษัทฯไม่ได ้มีปัญหาเรือ
เป็ นไปได ้หรือไม่ทบ
ี่ ริษัทจะต ้องมีการเพิม
่ ทุน คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู ้บริหารได ้ชีแ
่ ง
่ จากสถาบันการเงินเหลือจานวนมาก และหนี้สน
ิ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็ น
เงินทุนแต่อย่างใด บริษัทฯยังคงมีวงเงินสินเชือ
ิ หมุนเวียน ทีเ่ ป็ นสินเชือ
่ เพือ
ิ ระยะยาวทีม
่ งสูงต่อการพิจารณาสัดส่วน
หนีส
้ น
่ การค ้า ซึง่ เป็ นปกติของธุรกิจ ไม่ใช่หนีส
้ น
่ ค
ี วามเสีย
ิ ต่อทุน
หนีส
้ น
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อ นุมัตงิ บการเงินตามทีไ่ ด ้เสนอข ้างต ้นด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด ้วยจานวน
295,732,600
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.9659 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด ้วยจานวน
100,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0338 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง
1,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0003 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษท
ั ฯและบริษ ัทย่อย ปี 2557 ซึง่
้ สุด ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2557
ผูส
้ อบบ ัญชีได้ร ับรองแล้ว และรายงานของผูส
้ อบบ ัญชี สาหร ับรอบปี สิน
ั ดิ์ ชะนะมา ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู ้เสนอรายงานให ้ทีป
ประธาน ได ้มอบหมายให ้นายพงษ์ ศก
่ ระชุม
รับทราบและพิจารณาอนุมัตงิ บการเงินซึง่ ประกอบด ้วยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการ
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในงบการเงินประจาปี
เปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้น และงบกระแสเงินสดประจาปี สิน
2557 ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้วก่อนการประชุม
ในวาระนีผ
้ ู ้ถือหุ ้น คุณประวิทย์ เจษฏาอภิมก
ุ
สอบถามเรือ
่ งการลงทุนในอนาคต รวมทัง้ อยากให ้บริษัทมีการออก
ั ดิช
ี้ จงเรือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเ์ พือ
่ จ่ายปั นผลให ้กับผู ้ถือหุ ้น คุณชูศก
์ แ
่ งการลงทุนในปี 2558 ว่ามีโครงการลงทุนในบริษัทร่วมซึง่
้ จงเรือ
จะ ชีแ
่ งการลงทุนให ้ท่านผู ้ถือหุ ้นทราบเมือ
่ สามารถทีจ
่ ะเปิ ดเผยได ้ รวมทัง้ เรือ
่ งการออกใบสาคัญแสดงสิทธิจ
์ ะนาเรือ
่ งเข ้า
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตงิ บการเงินตามทีไ่ ด ้เสนอข ้างต ้นด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด ้วยจานวน
295,732,600
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.9659 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด ้วยจานวน
100,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0338 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง
1,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0003 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุม ัติงดจ่ายเงินปันผล สาหร ับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู ้บริหารเป็ นผู ้เสนอรายละเอียด ต่อทีป
ประธาน ได ้มอบหมายให ้ คุณชูศก
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
ั ดิ์ ได ้ชีแ
้ จง ถึงผลการดาเนินงานในปี ทผ
คุณชูศก
ี่ ่านมามีผลขาดทุนสุทธิ 17.34 ล ้านบาท ผลขาดทุนส่วนหนึง่ มา
จาก การปรับลดมูลค่าสินค ้าคงเหลือ จานวน 102 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นการตัง้ สารองทางบัญชี และบริษัท มีแผนการลงทุนร่วมกับ
จีน คือ บริษัท เตอหลง จากัด ทีจ
่ ะสามารถตอบสนองความต ้องการ ของลูกค ้าและสามารถ จะจัดการสต็อคลดลงได ้ถึง 30
เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเริม
่ ดาเนินการได ้ ประมาณ ไตรมาส 3-4 ของปี 2558 เพือ
่ ให ้การดาเนินงานเป็ นไป อย่างต่อเนือ
่ ง จึงเห็น
ควรงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการปี 2557

มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตก
ิ ารงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลดาเนินงานประจาปี
2557 ตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาข ้างต ้นด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด ้วยจานวน
295,353,600
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.8377 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด ้วยจานวน
479,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.1619 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
งดออกเสียง
1,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0003 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานได ้แถลงต่อทีป
่ ระชุมว่าตามข ้อบังคับของบริษัท ข ้อที่ 13 กาหนดให ้ในการประชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นทุก
ครัง้ กรรมการคิดเป็ น 1 ใน 3 ต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยปี นี้กรรมการทีต
่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน
ได ้แก่
่ กรรมการทีค
รายชือ
่ รบกาหนดออกตามวาระ
1. นายชูศักดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
2. เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิต
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
สืบเนือ
่ งจากทาง พลตารวจเอกจุมพล มั่นหมาย มีความประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
เนือ
่ งจากติดภารกิจไม่สามารถดารงตาแหน่งดังกล่าวจึงสรรหาประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ท่านใหม่ทม
ี่ ี
คุณสมบัตท
ิ ี่ เหมาะสม คือ นายพิบล
ู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล และเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบ
ในวาระนี้ คุณสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ได ้เสนอแนะ เนือ
่ งจากมีโครงการรณรงค์ในเรือ
่ งความโปร่งใส
จากการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระทีด
่ ารงตาแหน่งเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี จะทาให ้ขาดความเป็ นอิสระ ในกรณีเรือตรี
หญิงสุรี บูรณธนิต จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบและพิจารณา ในเรือ
่ งดังกล่าว
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังนี้
ั ์
5.1 คุณชูศกดิ
ยงวงศไ์ พบูลย์
เข ้าดารงตาแหน่ง กรรมการเหมือนเดิม
- เห็นด ้วยจานวน
219,133,600
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 100.000 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด ้วยจานวน
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.000 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.000 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
ั ดิ์ ซึง่ มีจานวนหุ ้น 76,700,000 หุ ้นงดออกเสียงในวาระที่ 5.1
หมายเหตุ : เพือ
่ ความโปร่งใสในทีป
่ ระชุมขอให ้นายชูศก
5.2
5.3
-

เรือตรีหญิงสุร ี บูรณธนิต
เข ้าดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเหมือนเดิม
เห็นด ้วยจานวน
295,422,500 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.8610 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด ้วยจานวน
280,100 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0947 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
งดออกเสียง
131,000 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0443 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
ั ์ อรรถบวรพิศาล
คุณพิบูลศกดิ
เห็นด ้วยจานวน
295,183,500
ไม่เห็นด ้วยจานวน
งดออกเสียง
650,100

เข ้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.7802 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.000 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.2198 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทน กรรมการลาออก
เนือ
่ งจากมีกรรมการ 1 ท่านที่ ลาออกคือ นายธนกร ฤทธิบน
ั ลือ ทางคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงเสนอ
ให ้แต่งตัง้ กรรมการทีเ่ ป็ นคนรุ่นใหม่ มีคณ
ุ วุฒแ
ิ ละความสามารถ เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการขับเคลือ
่ นและบริหารจัดการให ้กับ
องค์กร คือ นางสาวชนั ญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ รายละเอียด ในเอกสารเชิญประชุมในครัง้ นีแ
้ ล ้ว
มติทางทีป
่ ระชุมมีความประสงค์แจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นรับทราบ เรือ
่ งแต่งตัง้ กรรมการใหม่ คือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ มา
ดารงตาแหน่งแทนกรรมการท่านทีล
่ าออก
วาระที่ 7 พิจารณาอนุม ัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ิ ธิ ได ้รับค่าตอบแทน และเนือ
ตามข ้อบังคับของบริษัทข ้อที่ 14 ทีก
่ รรมการมีสท
่ งจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการ
ตรวจสอบต ้องทาหน ้าทีใ่ นการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจาเป็ นต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายในการเดินทางเข ้าร่วมประชุมและ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆอีก จาเป็ นต ้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให ้คณะกรรมการซึง่ ทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนไว ้ไม่เกิน 4
ล ้านบาทตามทีค
่ ณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณา

เป็ นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
เป็ นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

มติ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมา
ข ้างต ้นด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด ้วยจานวน
294,992,600
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.7157 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด ้วยจานวน
100,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0338 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง
1,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0003 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ต
้ รวจสอบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558
ประธานได ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควร
แต่งตัง้ ผู ้ตรวจสอบบัญชี คือ
นายบุญเลิศ
แก ้วพันธ์พฤกษ์
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165
นางสาวปิ ยนุช
เกษมศุภกร
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6303
นางสาวรุ ้งตะวัน
บุญศักดิเ์ ฉลิม
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6031
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4701
ในนามสานั กงาน บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัดเป็ นผู ้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558 มีความประสงค์จะขอปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจาก
อัตราคงเดิม 750,000 บาท ทีค
่ งทีม
่ าเป็ นเวลา 5 รอบบัญชีเพือ
่ ให ้เหมาะสมปริมาณงานทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
1,260,000 บาท
มติ
ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2558 ตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาข ้างต ้น ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด ้วยจานวน
295,731,600
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.9655 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด ้วยจานวน
1,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0003 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง
101,000
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0341 ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
วาระที่ 9พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
ในวาระนี้ คุณประวิทย์ผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถาม เรือ
่ งการ เปลีย
่ นสถานทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นบ่อย และขอให ้พิจารณา
สถานทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นในครัง้ ต่อไป เรือ
่ งความสะดวกในการเดินทางและทีจ
่ อดรถ
คุณสุภาพร ในฐานะตัวแทน สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ได ้เสนอะแนะให ้ ทางบริษัท เข ้าร่วมโครงการรณรงค์ ต่อต ้าน
่ ซึง่ เริม
ทุจริตและคอร์รัปชัน
่ โครงการเมือ
่ ปลายปี 2556 ประกอบด ้วยสมาชิก 8 องค์กร อยากทราบว่า ทางผู ้บริหาร
สนใจเข ้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่
คุณชูศักดิ์ กล่าวในทีป
่ ระชุม ทางบริษัทฯสนใจ เข ้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึง่ สอดคล ้องกับหลักธรรมภิบาล ประกอบ
กับทางบริษัทฯ มีทม
ี งานตรวจสอบภายใน กากับดูแลเรือ
่ งดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้ คุณชูศักดิย
์ ังกล่าวถึงทิศทางและผล
ประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็ก ราคาเหล็กลดลงต่อเนื่องตัง้ แต่ปลายปี 2557 จนถึงไตรมาส1/2558และอาจมีผล
ต่อเนือ
่ ง จะเริม
่ ดีขน
ึ้ ในปลายปี 2558 เนือ
่ งจากภาครัฐ มีการอนุมัตโิ ครงการต่างๆ จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมเหล็กทุก
ภาคส่วน ทางบริษัทฯ จะยังคง มีนโยบายเตรียมพร ้อมรับทุกสถานการณ์ ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งเช่นกัน
ไม่มผ
ี ู ้ใดเสนอเรือ
่ งอืน
่ ใดในทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาเพิม
่ เติมประธานในทีป
่ ระชุม นายวีระชัย สุธรี ชัย จึงกล่าวขอบ
คุณท่านผู ้ถือหุ ้น และกล่าวปิ ดการประชุม เมือ
่ เวลา 16.00 น.

่ _____________________________________ กรรมการผู ้จัดการ/ประธานในทีป
ลงชือ
่ ระชุม
(นายวีระชัย สุธรี ชัย )

่ _____________________________________เลขานุการบริษัท/ผู ้บันทึกการประชุม
ลงชือ
(นางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ)

