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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
ของ 

บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วันที ่28 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชมุ MR220-MR221 สถานที ่ ไบเทค บางนา 88  บางนา-

ตราด กม.1 บางนา กทม.10260 

 

เร ิม่การประชุม 

นายวีระชัย สธุรีชัย ประธานกรรมการบรษัิท รับหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ โดยมีคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุ

ยอ่ย ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย และผูส้อบบัญชขีองบรษัิททีเ่ขา้รว่มประชมุมีรายนามดังน้ี 

 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1 นายวีระชัย สธุรีชัย ประธานกรรมการ 

2 นายพบิูลศักดิ ์ อรรถบวรพศิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

3.. เรอืตรหีญงิสรุ ี บูรณธนติ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4 นางไทศกิา ไพรสงบ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5 นายชศัูกดิ ์ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ และ กรรมการผูจั้ดการ 

6 นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ และ รองกรรมการผูจั้ดการ 

7 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 

8 นายชดิชนก โทม้ะวงศ ์ ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจั้ดการ และ รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายโรงงาน 

9 นางวันนาร ี ทพิยส์วุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชกีารเงนิ 

 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1.   นางสาวรุง้ตะวัน        บุญศักดิเ์ฉลมิ      ตัวแทนผูต้รวจสอบบัญช ีบรษัิท บีพอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากัด   

 

ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1.   นายพสษิฐ ์           ชัยชนะศริวิทิยา    ส านักงาน บรษัิท บีซ ีบซิซเินส แอนด ์ลอร ์จ ากัด 

 

ประธานกลา่วเปิดประชมุและไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชมุรายงานจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุใหท้ีป่ระชมุทราบ

โดยเลขานุการฯไดร้ายงานวา่จ านวนผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54  ราย นับจ านวนหุน้ไดทั้ง้ส ิน้ 

369,496,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.96 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท (หุน้ของบรษัิทมจี านวนทัง้สิน้ 

480,096,277 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่ 27 ซึง่ก าหนดไวว้่าในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ และ

ผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด หรอืมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่าก ึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับ

รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ประธานจงึกลา่วเปิดประชมุและให ้

เลขานุการของบรษัิทชีแ้จงวธิปีฏบัิตใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระดังน้ี 

ผูถ้อืหุน้หนึง่คนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดรั้บมอบฉันทะมาโดยถอืวา่หนึง่หุน้เทา่กบัหนึง่เสยีงทัง้น้ีผูถ้อืหุน้

ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและผูท้ีรั่บมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจ านวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงไดแ้ละในการลงมตใินแตล่ะวาระ

ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรณุายกมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ดนิไปเกบ็ใบลงคะแนนมา

บันทกึในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ยกมือจะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นชอบและประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ีป่ระชมุ

ทราบ 

 

 

 



 
 

นอกจากน้ีกอ่นลงมตใินแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชมุซักถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆตามความเหมาะสม

โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซักถามกรณุาแจง้ชือ่และนามสกลุใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นซักถามหรอืแสดงความเห็นดว้ยทกุครัง้ 

และเพือ่เป็นการปฏบัิตติามแนวทางทีด่ใีนการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนทีก่ลา่วถงึการนับคะแนนเสยีงในการ

ประชมุว่าบรษัิทควรมผีูนั้บคะแนนทีเ่ป็นกลางเป็นสักขพียานในการนับคะแนนดังนัน้ในการนับคะแนนในทีป่ระชมุน้ี ขอใหท้า่นผูเ้ขา้

ประชมุ 2 ทา่น อาสาสมัครเขา้รว่มเป็นสักขพียานในการนับคะแนนตลอดการประชมุน้ี ซึง่มีผูอ้าสา 2 ทา่น คอื นางสาวพัชร ีถว้ยทอง 

และ นางสาวนฤมล   จันทรเ์ปลง่ เป็นสักขพียานในการนับคะแนน จงึเชญิผูเ้ขา้ประชมุผูเ้ป็นสักขพียานทัง้ 2 ทา่น มาน่ังทีบ่รเิวณโต๊ะ

นับคะแนน  

  

 ประธานไดด้ าเนนิการประชมุตามระเบียบวาระดังน้ี  

 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 

 

ประธาน ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ซึง่ไดป้ระชมุ เมือ่วันที ่28 

เมษายน 2559 ตามรายละเอียดของส าเนารายงานการประชมุทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้กอ่นการประชมุ 

 

  มต ิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ตามที่

เสนอดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 369,496,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 

วาระที ่2   รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ในรอบปีทีผ่า่นมา และรายงานประจ าปี 2558 

ของคณะกรรมการ 

 

ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางวันนาร ีทพิยส์วุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ  เป็นผูร้ายงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบผล

การด าเนนิงานในรอบปี 2558 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี ในรปูแบบ CD-ROM ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ

แลว้กอ่นการประชมุ 

 
ผลการด าเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2558 โดยสรปุ ดังน้ี 
 

รายการ (หนว่ย: ลา้นบาท) 

ผลการด าเนนิงาน 2558 

รายไดร้วม 4,261.23 

รายไดจ้าการขายและการใหบ้รกิาร 4,248.68 

ตน้ทนุขายและตน้ทนุใหบ้รกิาร 4,174.72 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 75.86 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 66.36 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (242.37) 

มูลคา่หุน้ตามบัญช ี 3.18 (บาท/หุน้) 

 
ในสว่นของฐานะทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจ าปี 2558 มีดังน้ี 

 

รายการ (หนว่ย: ลา้นบาท) 

ฐานะทางการเงนิ 2558 

สนิทรัพยร์วม 2,977.10 

หน้ีสนิหมุนเวียน 1,440.55 

หน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 1,449.92 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,527.17 

 



 
 
มต ิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 369,496,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
 
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
   

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ปี 2558 ซึง่ผูส้อบ

บญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างวันนาร ีทพิยส์วุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ เป็นผูเ้สนอรายงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบ

และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อื

หุน้ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี ส ิน้สดุวันที ่ 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏในงบการเงนิประจ าปี 2558 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้กอ่นการประชมุ 

 

มต ิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 369,494,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9995 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 2,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0005 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตังิดจา่ยเงนิปนัผล  ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558  

 

 ประธาน ไดม้อบหมายให ้คณุชศัูกดิ ์ ยงวงศไ์พบูลย ์ในฐานะผูบ้รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอียด ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

คณุชศัูกดิ ์ ไดช้ีแ้จง ถงึผลการด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมา บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีผลประกอบการขาดทนุสทุธ ิ 242.37 ลา้น

บาท  สาเหตมุาจากบรษัิทรับรูส้ว่นแบ่งขาดทนุจากบรษัิทรว่ม คอื บรษัิท เตอ๋หลง (ไทยแลนด)์ จ ากัด  จ านวน 60.1 ลา้นบาท และ 
รับรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่ในเงนิลงทนุเผื่อขายในสว่นบรษัิท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) จ านวน 54 ลา้นบาท และ ขาดทนุมาจากความ
ผันผวนของคา่เงนิทีผ่า่นมาจงึเห็นควรงดจา่ยเงนิปันผล ส าหรับการด าเนนิงานในปี 2558 ซึง่ไม่เขา้เกณฑข์องบรษัิทส าหรับการ
จ่ายเงนิปันผล 

  
มต ิ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลด าเนนิงานประจ าปี 2558 

ตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 369,494,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9995 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 1,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0003 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0002 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 

ประธานไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่ 13 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ทกุครัง้

กรรมการคดิเป็น 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยปีน้ีกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่ 

 รายชือ่กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  

1 คณุไทศกิา ไพรสงบ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

2 คณุชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์
กรรมการ 

 

 มต ิ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการดังน้ี 

 

     5.1 คุณไทศกิา      ไพรสงบ  เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการเหมอืนเดมิ 

เห็นดว้ยจ านวน 369,496,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9999 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0001 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 



 
  

 5.2 คุณชนญัญา  ยงวงศไ์พบูลย ์เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระเหมอืนเดมิ 

เห็นดว้ยจ านวน 347,704,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  94.1024 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0002 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 

หมายเหตุ : เพือ่ความโปรง่ใสในทีป่ระชมุขอใหน้ายชศัูกดิ ์ซึง่มจี านวนหุน้ 21,791,000 หุน้ งดออกเสยีงในวาระที ่5.2 

 

วาระที ่6   พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2558 

 

 ตามขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ที ่14 ทีก่รรมการมีสทิธ ิไดรั้บคา่ตอบแทน และเน่ืองจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบ

ตอ้งท าหนา้ทีใ่นการรว่มประชมุบรหิารงานตา่งๆของบรษัิท จงึจ าเป็นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเขา้รว่มประชมุและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ

อีก จ าเป็นตอ้งมีการจา่ยคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการ ซึง่ทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัตคิา่ตอบแทนไวไ้ม่เกนิ 4 ลา้นบาทตามที่

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี คอื 

  

 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดอืน เดอืนละ 30,000 บาท  

 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  เป็นรายเดอืน เดอืนละ 15,000 บาท  

  

 จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 

มต ิ     ประชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้

ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 369,494,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9995 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 1,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0005 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 

วาระที ่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี  2559 

 

ประธานไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบัญช ีตามความเห็นของคณะกรรมการคอื เห็นควรแตง่ตัง้ 

ผูต้รวจสอบบัญช ีคอื 

 

1) นายบุญเลศิ แกว้พันธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 4165 
2) นางสาวปิยนุช เกษมศภุกร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 6303 
3) นางสาวรุง้ตวัน        บุญศักดิเ์ฉลมิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 6031 
4) นางสาวมะลวิรรณ       พาหวัุฒนกร    ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 4701 

  

ในนามส านักงาน บรษัิท บพีีอาร ์ ออดทิ แอนด ์ แอดไวเซอรี ่ จ ากัดเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ่งบ

การเงนิของบรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2559 มีความประสงคจ์ะปรับคา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชจีากอัตราเดมิ

เพื่อใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงานทีเ่ป็นปัจจบัุน เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,380,000 บาท 

  

มต ิ        ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่ตอบแทน

ประจ าปี 2559 ตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 369,494,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9996 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0001 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 1,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0003 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 



 
 

วาระที ่ 8 พจิารณาและอนุมตัเิปลีย่นแปลงตราประทบัของบรษิทั และอนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั ของบรษิทัขอ้ 37 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นตราประทบัของบรษิทั 

 

 ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 37 เรือ่งการอนุมัตกิารเปลีย่นตราประทับบรษัิท บรษัิทมีแนวคดิ ปรับภาพลักษณ์องคก์รให ้

ทันสมัย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสือ่โฆษณา และสิง่พมิพ์ตา่งๆ จงึมีความประสงคเ์ปลีย่นแปลงตราประทับของบรษัิท รวมถงึ โลโก ้
(LOGO) ของบรษัิท เพื่องา่ยตอ่การจดจ าและสนับสนุนการขายสนิคา้และบรกิารของบรษัิท  

 
  

 

 

 

 

 

 

มต ิ        ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมีมตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารเปลีย่นตราประทับของบรษัิท และอนุมัตแิกไ้ข

เพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้  37 ตามทีเ่สนอมา  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นตราประทับของบรษัิท รวมทัง้มีความถกูตอ้งและ

เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

 

เห็นดว้ยจ านวน 369,494,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9996 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 1,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0003 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

งดออกเสยีง 500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0001 ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 

วาระที ่ 9  พจิารณาเร ือ่งอ ืน่ๆ 

 

ในวาระน้ี คณุประวทิย ์ เจษฎาอภมิุข ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามเรือ่งแนวโนม้ของกจิการในปีน้ีเป็นอยา่งไงบา้ง และแผนปรบัปรงุ

แกไ้ขปัญหาของบรษัิทอยา่งไร 

คณุชศัูกดิ ์ยงวงศไ์พบูลย ์กลา่วในทีป่ระชมุ ผลประกอบการของบรษัิท ขึน้อยูก่ับปัจจัยดังน้ี 

1. ตามสภาวการณ์เศรษฐกจิ 

ทศิทางและผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปรับตัวดขี ึน้ในชว่งตน้ปีทีผ่า่นมา ซึง่สง่ผลตอ่ผลกจิการ 

  2.  ตามแผนธรุกจิของบรษัิท โดยมุ่งการสรา้งความแตกตา่ง 

ทางบรษัิทมกีารจัดแผนกลยทุธข์องบรษัิท สง่ผลตอ่ความม่ันคงของบรษัิทในระยะยาว ประกอบกับทางบรษัิทฯ ไดร้ว่มลงกบั

บรษัิทรว่มทนุ คอื บรษัิท เตอ๋หลง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่บรษัิทดังกลา่วไดเ้ร ิม่ด าเนนิการผลติ (Mass Operation) แลว้ ทางบรษัิท

ฯไดป้รับปรงุแผนธรุกจิ โดยมุ่งเนน้การขายสนิคา้ทีม่ี Margin มากกว่า 

คณุปราโมทย ์ เรอืงทรัพย ์ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ถามเรือ่งความคบืหนา้เรือ่งการเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบัิตขิอง

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ หรอื Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) อยากทราบวา่ทางผูบ้รหิารสนใจ

เขา้รว่มโครงการดังกลา่วหรอืไม ่

คณุชศัูกดิ ์กลา่วในทีป่ระชมุ ทางบรษัิทฯสนใจ เขา้รว่มโครงการดังกลา่ว ซึง่ สอดคลอ้งกับหลักธรรมภบิาล ประกอบกับทาง

บรษัิทฯ มีทมีงานตรวจสอบภายในก ากับดแูลเรือ่งดังกลา่ว 

 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเพิม่เตมิประธานในทีป่ระชมุ นายวรีะชัย  สธุรีชัย จงึกลา่วขอบ

คณุทา่นผูถ้อืหุน้ และกลา่วปิดการประชมุ เมื่อเวลา 15.30 น.  

 

                        

 ลงชือ่ _____________________________________   กรรมการผูจั้ดการ/ประธานในทีป่ระชมุ 

    (นายวีระชัย  สธุรีชัย ) 

                                                                             

   

 ลงชือ่ _____________________________________เลขานุการบรษัิท/ผูบั้นทกึการประชมุ 

           (นางสาวศศธิร ลมิป์ปิยะชาต)ิ 

 
 

 


