่ มาด้วย 1
สงิ่ ทีส
่ ง

รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2559
ของ
ี เมท ัล จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท เอเซย

ว ัน เวลา และสถานทีป
่ ระชุ ม
ประชุมเมือ
่ วั นที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ หองประชุ
้
ม MR220-MR221 สถานที่ ไบเทค บางนา 88 บางนาตราด กม.1 บางนา กทม.10260
เริม
่ การประชุ ม
นายวีระชัย สุธรี ชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน ้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป
่ ระชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย ผู ้บริหาร ทีป
่ รึกษาด ้านกฎหมาย และผู ้สอบบั ญชีของบริษัททีเ่ ข ้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้
กรรมการบริษ ัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1

นายวีระชัย

สุธรี ชัย

ประธานกรรมการ

2

นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

3..

เรือตรีหญิงสุร ี

บูรณธนิต

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

4

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ และ กรรมการผู ้จั ดการ

6

นางเพ็ ญจั นทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ และ รองกรรมการผู ้จั ดการ

7

นางสาวชนั ญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

8

นายชิดชนก

โท ้มะวงศ์

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จั ดการ และ รักษาการผู ้อานวยการฝ่ ายโรงงาน

9

นางวั นนารี

ทิพย์สวุ รรณ

ผู ้อานวยการฝ่ ายบั ญชีการเงิน

ี องบริษ ัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
ผูส
้ อบบ ัญชข
1. นางสาวรุ ้งตะวั น
บุญศักดิเ์ ฉลิม

ตัวแทนผู ้ตรวจสอบบั ญชี บริษั ท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ทีป
่ รึกษาด้านกฎหมายของบริษ ัททีเ่ ข้าร่วมประชุ ม
1. นายพสิษฐ์
ชัยชนะศิรวิ ท
ิ ยา สานั กงาน บริษัท บีซี บิซซิเนส แอนด์ ลอร์ จากัด
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได ้มอบหมายให ้เลขานุการทีป
่ ระชุมรายงานจานวนผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ขาร่
้ วมประชุมให ้ทีป
่ ระชุมทราบ
้
โดยเลขานุการฯได ้รายงานว่าจานวนผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและโดยการมอบฉั นทะรวม 54 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ทังสิ
้ น
้
369,496,500 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 76.96 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้แลวทั
้ ง้ หมดของบริษัท (หุ ้นของบริษั ทมีจานวนทัง้ สิน
480,096,277 หุ ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัท ขอที
้ ่ 27 ซึง่ กาหนดไว ้ว่าในการประชุมผู ้ถือหุ ้นตองมี
้ ผู ้ถือหุ ้น และ
ผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น มาประชุมไม่น ้อยกว่า 25 คน และต ้องมีห ุ ้นรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นทีจ่ าหน่ายได ้
ทัง้ หมด
หรือมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้นมาประชุมไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมด
และต ้องมีห ุ ้นนับ
รวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุมและให ้
้ จงวิธป
เลขานุการของบริษัทชีแ
ี ฏิบัตใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้
ผู ้ถือหุ ้นหนึง่ คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นทีม
่ ห
ี รือทีไ่ ด ้รับมอบฉั นทะมาโดยถือว่าหนึง่ หุ ้นเท่ากับหนึง่ เสียงทัง้ นี้ผู ้ถือหุ ้น
ทีม
่ าประชุมดวยตนเองและผู
้
้ทีร่ ับมอบฉั นทะไม่สามารถแบ่งจานวนหุ ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้และในการลงมติในแต่ละวาระ
ขอให ้ท่านผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็นด ้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือเพือ
่ ใหเจ
้ ้าหน ้าทีเ่ ดินไปเก็บใบลงคะแนนมา
บั นทึกในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู ้ถือหุ ้นเห็นชอบและประธานในทีป
่ ระชุมจะแจ ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให ้ทีป
่ ระชุม
ทราบ

นอกจากนี้กอ
่ นลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าประชุมซักถามในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวาระนั น
้ ๆตามความเหมาะสม
่ และนามสกุลให ้ทีป
โดยขอให ้ผู ้ถือหุ ้นทีต
่ ้องการซักถามกรุณาแจ ้งชือ
่ ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด ้วยทุกครัง้
และเพือ
่ เป็ นการปฏิบั ตต
ิ ามแนวทางทีด
่ ใี นการจั ดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษั ทจดทะเบียนทีก
่ ล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมว่าบริษัทควรมีผู ้นั บคะแนนทีเ่ ป็ นกลางเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั น
้ ในการนั บคะแนนในทีป
่ ระชุมนี้
ขอให ้ท่านผู ้เข ้า
ประชุม 2 ท่าน อาสาสมั ครเข ้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึง่ มีผู ้อาสา 2 ท่าน คือ นางสาวพัชรี ถ ้วยทอง
และ นางสาวนฤมล จั นทร์เปล่ง เป็ นสักขีพยานในการนั บคะแนน จึงเชิญผู ้เข ้าประชุมผู ้เป็ นสักขีพยานทัง้ 2 ท่าน มานั่ งทีบ
่ ริเวณโต๊ะ
นั บคะแนน
ประธานได ้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุ มสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2558
ประธาน ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2558 ซึง่ ได ้ประชุม เมือ
่ วั นที่ 28
เมษายน 2559 ตามรายละเอียดของสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด ้จั ดส่งใหแก่
้ ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมหนั งสือเชิญประชุมแลวก่
้ อนการประชุม
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์รับรองรายงานการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2558 ตามที่
เสนอด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน

369,496,500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

ไม่เห็นด ้วยจานวน

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

งดออกเสียง

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย ในรอบปี ทีผ
่ า่ นมา และรายงานประจาปี 2558
ของคณะกรรมการ
ประธาน ได ้มอบหมายให ้ นางวั นนารี ทิพย์สวุ รรณ ผู ้อานวยการฝ่ ายบั ญชีและการเงิน เป็ นผู ้รายงานให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบผล
การดาเนินงานในรอบปี 2558 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี ในรูปแบบ CD-ROM ทีไ่ ด ้จั ดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมหนั งสือเชิญประชุม
แล ้วก่อนการประชุม
ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2558 โดยสรุป ดังนี้
รายการ
ผลการดาเนินงาน
รายได ้รวม
รายได ้จาการขายและการใหบริ
้ การ
ต ้นทุนขายและต ้นทุนให ้บริการ
ค่าใช ้จ่ายในการขาย
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
มูลค่าหุ ้นตามบั ญชี

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

ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษั ทและบริษั ทย่อยประจาปี 2558 มีดังนี้
รายการ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ิ หมุนเวียน
หนี้สน
ิ รวมทัง้ สิน
้
หนี้สน
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
2,977.10
1,440.55
1,449.92
1,527.17

มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตงิ บการเงินตามทีไ่ ด ้เสนอขางต
้
้นด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน

369,496,500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

ไม่เห็นด ้วยจานวน

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

งดออกเสียง

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

ึ่ ผูส
วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย ปี 2558 ซง
้ อบ
ิ้ ด ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2558
บ ัญชไี ด้ร ับรองแล้ว และรายงานของผูส
้ อบบ ัญช ี สาหร ับรอบปี สนสุ
ประธาน ได ้มอบหมายให ้นางวั นนารี ทิพย์สวุ รรณ ผู ้อานวยการฝ่ ายบั ญชีและการเงิน เป็ นผู ้เสนอรายงานให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบ
และพิจารณาอนุมัตงิ บการเงินซึง่ ประกอบด ้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือ
้ สุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏในงบการเงินประจาปี 2558 ทีไ่ ด ้จั ดส่งใหแก่
หุ ้น และงบกระแสเงินสดประจาปี สิน
้ ผู ้ถือหุ ้น
พร ้อมหนั งสือเชิญประชุมแลวก่
้ อนการประชุม
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตงิ บการเงินตามทีไ่ ด ้เสนอขางต
้
้นด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน

369,494,500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

99.9995

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

2,000

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0005

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

ไม่เห็นด ้วยจานวน
งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุม ัติงดจ่ายเงินปันผล สาหร ับผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ประธาน ได ้มอบหมายให ้ คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู ้บริหารเป็ นผู ้เสนอรายละเอียด ต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
้ จง ถึงผลการดาเนินงานในปี ทีผ
คุณชูศักดิ์ ได ้ชีแ
่ า่ นมา บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 242.37 ล ้าน
บาท สาเหตุมาจากบริษัทรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม คือ บริษั ท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด จานวน 60.1 ล ้านบาท และ
รับรู ้ขาดทุนจากการด ้อยค่าในเงินลงทุนเผื่อขายในส่วนบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) จานวน 54 ล ้านบาท และ ขาดทุนมาจากความ
ผั นผวนของค่าเงินทีผ
่ า่ นมาจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับการดาเนินงานในปี 2558 ซึง่ ไม่เข ้าเกณฑ์ของบริษั ทสาหรับการ
จ่ายเงินปั นผล
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตก
ิ ารงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลดาเนินงานประจาปี 2558
ตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาข ้างต ้นดวยคะแนนเสี
้
ยงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน
ไม่เห็นด ้วยจานวน
งดออกเสียง

369,494,800

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

99.9995

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

1,100

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0003

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

600

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0002

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานได ้แถลงต่อทีป
่ ระชุมว่าตามขอบั
้ งคับของบริษั ท ขอที
้ ่ 13 กาหนดให ้ในการประชุมสามั ญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นทุกครัง้
กรรมการคิดเป็ น 1 ใน 3 ต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยปี นี้กรรมการทีต
่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ได ้แก่
่
รายชือกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
1

คุณไทศิกา

ไพรสงบ

2

คุณชนั ญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

มติ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังนี้

ิ า
5.1 คุณไทศก
เห็นด ้วยจานวน

ไพรสงบ

เข ้าดารงตาแหน่ง กรรมการเหมือนเดิม

369,496,200

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

99.9999

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

ไม่เห็นด ้วยจานวน

200

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

งดออกเสียง

100

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

5.2 คุณชน ัญญา ยงวงศไ์ พบูลย์เข ้าดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเหมือนเดิม
เห็นด ้วยจานวน

347,704,900

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

94.1024

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

600

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0002

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

ไม่เห็นด ้วยจานวน
งดออกเสียง

่ จานวนหุ ้น 21,791,000 หุ ้น งดออกเสียงในวาระที่ 5.2
หมายเหตุ : เพือ
่ ความโปร่งใสในทีป
่ ระชุมขอให ้นายชูศักดิ์ ซึงมี
วาระที่ 6 พิจารณาอนุม ัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
ิ ธิ ได ้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามข ้อบั งคับของบริษัทขอที
้ ่ 14 ทีก
่ รรมการมีสท
ต ้องทาหน ้าทีใ่ นการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจาเป็ นต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายในการเดินทางเข ้าร่วมประชุมและค่าใชจ่้ ายอื่นๆ
อีก จาเป็ นต ้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให ้คณะกรรมการ ซึง่ ทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนไว ้ไม่เกิน 4 ล ้านบาทตามที่
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

จึงขอใหที
้ ป
่ ระชุมพิจารณา
มติ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาข ้างต ้น
ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน
ไม่เห็นด ้วยจานวน

369,494,800

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

99.9995

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

1,700

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0005

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ต
้ รวจสอบบ ัญช ี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559
ประธานได ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้ตรวจสอบบั ญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตัง้
ผู ้ตรวจสอบบั ญชี คือ
1)
2)
3)
4)

นายบุญเลิศ
นางสาวปิ ยนุช
นางสาวรุ ้งตวั น
นางสาวมะลิวรรณ

แกวพั
้ นธุพ
์ ฤกษ์
เกษมศุภกร
บุญศักดิเ์ ฉลิม
พาหุวัฒนกร

ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต
ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต
ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต
ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่
ทะเบียนเลขที่

4165
6303
6031
4701

ในนามสานักงาน บริษั ท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัดเป็ นผู ้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบั ญชีจากอั ตราเดิม
เพื่อให ้เหมาะสมกับปริมาณงานทีเ่ ป็ นปั จจุบัน เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท
มติ
ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบั ญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2559 ตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาขางต
้
้น ดวยคะแนนเสี
้
ยงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน
ไม่เห็นด ้วยจานวน
งดออกเสียง

369,494,900

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

99.9996

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

1,100

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0003

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุม ัติเปลีย
่ นแปลงตราประท ับของบริษ ัท และอนุม ัติแก้ไขเพิม
่ เติมข้อบ ังค ับ ของบริษ ัทข้อ 37
เพือ
่ ให้สอดคล้องก ับการเปลียนตราประท
่
ับของบริษ ัท
ตามข ้อบั งคับของบริษัท ขอ้ 37 เรือ
่ งการอนุมัตก
ิ ารเปลีย
่ นตราประทับบริษัท บริษัทมีแนวคิด ปรับภาพลักษณ์องค์กรให ้
่ โฆษณา และสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ จึงมีความประสงค์เปลีย
ทันสมั ย เพื่อให ้สอดคล ้องกับสือ
่ นแปลงตราประทับของบริษัท รวมถึง โลโก ้
(LOGO) ของบริษัท เพื่อง่ายต่อการจดจาและสนับสนุนการขายสินคาและบริการของบริ
้
ษัท

มติ
ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมี มติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตก
ิ ารเปลีย
่ นตราประทับของบริษั ท และอนุมัตแ
ิ ก ้ไข
เพิม
่ เติมข ้อบังคับของบริษัท ขอ้ 37 ตามทีเ่ สนอมา เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการเปลีย
่ นตราประทับของบริษัท รวมทัง้ มีความถูกต ้องและ
เป็ นไปตามทีก
่ ฎหมายกาหนดไว ้ ตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาข ้างต ้น ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน

369,494,900

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

99.9996

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

1,100

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0003

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

ของผู ้เขาร่
้ วมประชุม

ไม่เห็นด ้วยจานวน
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรืองอื
่
น
่ ๆ

ในวาระนี้ คุณประวิทย์ เจษฎาอภิมุข ผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถามเรือ
่ งแนวโน ้มของกิจการในปี นี้เป็ นอย่างไงบ ้าง และแผนปรับปรุง
แก ้ไขปั ญหาของบริษัทอย่างไร
คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กล่าวในทีป
่ ระชุม ผลประกอบการของบริษั ท ขึน
้ อยูก
่ ับปั จจั ยดังนี้
1. ตามสภาวการณ์เศรษฐกิจ
ทิศทางและผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปรับตัวดีขน
ึ้ ในช่วงต ้นปี ทผ
ี่ า่ นมา ซึง่ ส่งผลต่อผลกิจการ
2. ตามแผนธุรกิจของบริษั ท โดยมุ่งการสรางความแตกต่
้
าง
ทางบริษัทมีการจั ดแผนกลยุทธ์ของบริษัท ส่งผลต่อความมั่ นคงของบริษัทในระยะยาว ประกอบกับทางบริษัทฯ ได ้ร่วมลงกับ
บริษัทร่วมทุน คือ บริษัท เต๋อหลง (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ บริษั ทดังกล่าวได ้เริม
่ ดาเนินการผลิต (Mass Operation) แล ้ว ทางบริษัท
ฯได ้ปรับปรุงแผนธุรกิจ โดยมุ่งเน ้นการขายสินค ้าทีม
่ ี Margin มากกว่า
คุณปราโมทย์ เรืองทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ถามเรือ
่ งความคืบหน ้าเรือ
่ งการเข ้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริต หรือ Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) อยากทราบว่าทางผู ้บริหารสนใจ
เข ้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่
คุณชูศักดิ์ กล่าวในทีป
่ ระชุม ทางบริษัทฯสนใจ เข ้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึง่ สอดคล ้องกับหลักธรรมภิบาล ประกอบกับทาง
บริษัทฯ มีทม
ี งานตรวจสอบภายในกากับดูแลเรือ
่ งดังกล่าว
ไม่มีผู ้ใดเสนอเรือ
่ งอื่นใดในทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาเพิม
่ เติมประธานในทีป
่ ระชุม
คุณท่านผู ้ถือหุ ้น และกล่าวปิ ดการประชุม เมื่อเวลา 15.30 น.

นายวีระชัย

สุธรี ชัย

่ _____________________________________ กรรมการผู ้จั ดการ/ประธานในทีป
ลงชือ
่ ระชุม
(นายวีระชัย สุธรี ชัย )

่ _____________________________________เลขานุการบริษัท/ผู ้บั นทึกการประชุม
ลงชือ
(นางสาวศศิธร ลิมป์ปิ ยะชาติ)

จึงกล่าวขอบ

