รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ของ
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุ ม เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห อ งบอลรู ม 2 ชั้ น 5 โรงแรม เอส31 สุ ขุ ม วิ ท เลขที่ 545
ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
ผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 53 ราย รวมจํานวนหุนได 491,249,227 หุน และที่มอบฉันทะมาจํานวน 59 ราย
รวมจํานวนหุนได 126,305,174 หุน รวมเปนผูถือหุนทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 112 ราย
รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 617,554,401 หุน คิดเปนรอยละ 77.1943 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมตามขอบังคับของบริษัท กลาวเปดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 และไดแนะนํากรรมการซึ่งมารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 10 คน
1. ดร.ปรัชญา
เปยมสมบูรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ
นายกณวรรธน
นายนพปฏล เจสัน
นายมารค ดี. เรมีจาน
นายสงวนเกียรติ
นายอนาวิล
นางสาวศรุตา
นางสาวคู เมน ไว

คณะผูบริหาร จํานวน 2 คน
1. นายสุทธิชัย
2. นายวรวิทย

ปานมะเริง
อรัญ
จิรสันติ์
ลิ่วมโนมนต
จิรธรรมศิริ
จิรธรรมศิริ

สุรพัฒน
เอื้อทรัพยสกุล

ผูเขารวมประชุมสมทบ จํานวน 2 คน
1. นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข
2.

นางนิตยา

เกียรติเสรีกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด

หนา 1 ของ 14 หนา

อนึ่ง ที่ปรึกษากฎหมายทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และขอชี้แจงหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1
หุนเทากับ 1 เสียง
2. ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง เพียงอยางใดอยาง
หนึ่ ง เท า นั้ น จะแบ ง แยกจํ า นวนหุ น เพื่ อ แยกการลงคะแนนเสี ย งไม ไ ด ยกเว น กรณี ผู รั บ มอบฉั น ทะจากผู ล งทุ น
ตางประเทศ ที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ทั้งนี้ ในการนับคะแนน จะถือตามมติ
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
3. ในแตละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนที่ยังไมไดสงบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน
เฉพาะในกรณีที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานั้น โดยจะถือวาจํานวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงวาเห็น
ดวย ทั้งนี้ เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถวนแลว ประธานฯ จะแจงสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ใหที่
ประชุมรับทราบตอไป
4. สําหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับโครงการประเมินการจัด
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่
ตองการใหกรรมการนับคะแนนไดตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น ขอใหทานผูถือหุนโปรดลงคะแนนเสียงทุก
ทาน ทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง จากนั้นบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
กอน เพื่อนํามาแจงใหที่ประชุมทราบ และในขณะที่กําลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นดวยทั้งหมดของ
ระเบียบวาระนี้ในหองประชุม เพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐาน สําหรับทานที่ไดสงบัตรลงคะแนนหนาหองกอนเริ่ม
ประชุม จะไมตองลงคะแนนซ้ําอีก
5. ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลําดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยูในหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุน โดยหากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใหซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากทานผูถือหุนประสงคที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไมอยูในวาระ
การประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของทานไดในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอใหทานผูถือหุนกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอให
แนะนําตัวตอที่ประชุม โดยระบุชื่อของทาน พรอมแจงดวยวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เพื่อจะไดบันทึกรายงาน
การประชุมไดอยางถูกตองและครบถวน
ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2555 แลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดจัดสงใหกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กําหนด
และไดสงใหผถู ือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2555 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวถูกตอง
หนา 2 ของ 14 หนา

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพื่อผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 120 ราย นับคะแนนเสียงรวม 619,261,401 เสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

619,261,401 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000

ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2555 ตามที่เสนอ
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2555

ประธานฯ มอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ รายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาและ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2555 ใหผูถือหุนทราบ
ประธานเจาหนาที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 ใหที่ประชุมผู
ถือหุนทราบวา บริษัทไดมีการจัดทําการวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 ที่ผานมาไวในรายงานประจําป
2555 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว และขอกลาวสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนในสวนที่มี
การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
บริษัทมีฐานะการเงินเพิ่มขึ้น โดยในป 2555 มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 3,718.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 610.60 ลานบาท โดย
สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ดานสินทรัพย
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 177.25 ลานบาท จากการนําเงินฝากค้ําประกันกับสถาบันการเงิน
เนื่องจากการขอเพิ่มวงเงินจากสถาบันการเงิน และการซื้อวัตถุดิบ
2. ลูกหนี้การคา เพิ่มขึ้น 464.90 ลานบาท เนื่องจากการใหเครดิตเทอมแกลูกคาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุน
ยอดขาย
3. สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 232.99 ลานบาท การชะลอการสั่งซื้อสินคาในชวงปลายป ทําใหบริษัทมีสินคาคงเหลือ
เพิ่มสูงขึ้น
4. เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน เพิ่มขึ้น 78.54 ลานบาท จากการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

หนา 3 ของ 14 หนา

5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ลดลง 34.37 ลานบาท จากคาเสื่อมราคาตามรอบระยะเวลา จํานวน 107.20 ลานบาท
ทั้งนี้ในระหวางป 2555 บริษัทไดดําเนินการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาที่เกิดไฟไหมในชวงปลายไตรมาส 3 มูลคาประมาณ 45 ลาน
บาท และมีการประเมินราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 47.39 ลานบาท เพื่อใหมูลคาที่ดินสะทอนใกลเคียงกับมูลคาปจจุบัน
ดานหนี้สินและสวนของผูถือหุน
1. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 614.90 ลานบาท จากการกูยืมเพื่อใชหมุนเวียนและซื้อวัตถุดิบใน
การผลิต
2. เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น 120.44 ลานบาท เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบในชวงสิ้นงวด จึงยังไมถึงกําหนดชําระ
3. เงินกูยืมระยะยาว ลดลง 106.28 ลานบาท จากการจายชําระตามสัญญาเงินกู
4. ในสวนของผูถือหุน เปลี่ยนแปลงลดลง 12.66 ลานบาท จากการจายเงินปนผลจํานวน 80 ลานบาท และมีการ
ประเมินราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจํานวน 47.39 ลานบาท
งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขาย ลดลง 1,336.74 ลานบาท จากปริมาณการขายลดลงรอยละ 15 และราคาขายลดลงรอยละ 10
เนื่องจากการเสียโอกาสในการขายจากเหตุเพลิงไหม สงผลทําใหยอดขายปรับลดลง
คาใชจายในการขาย ลดลง 8.06 ลานบาท ในป 2554 มีการสงออกสินคาไปขายตางประเทศ ในขณะที่ป 2555 บริษัท
ไมมีการสงออก
คาใชจายจากการหยุดผลิต 21.03 ลานบาท สาเหตุจากอุบัติเหตุไฟไหมทําใหบริษัทตองหยุดผลิตชั่วคราว
ตนทุนทางการเงิ น ลดลง 26.07 ล านบาท จากเงินกูยื ม ที่ล ดลงจากการจายชํา ระ รวมทั้ง การหาแหลง เงินกูที่ มี
คาใชจายและดอกเบี้ยที่ต่ําลง
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม โดยมีผูถือหุนซักถาม โดยสรุปใจความสําคัญไดดังนี้ :ชื่อ
ขอแนะนํา/ขอซักถาม
นายวรชัย ศานติมงคลวิทย
1. กรณีเหตุเพลิงไหม บริษัทไดมีการทําประกันภัยไวหรือไมอยางไร ถาทําประกันภัยไว
ผูถือหุนรายยอย
ไดรับการชดเชยเพียงพอกับความเสียหายทรัพยสินและโอกาสทางธุรกิจหรือไม
2. จากป 2554 มีการสงออก และป 2555 มีการขายในประเทศ อยากทราบวาอัตรากําไร
ขั้นตน (Margin) ระหวางการขายภายในประเทศกับขายตางประเทศเหมือนกันหรือ
ตางกันอยางไร
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจาหนาบริหาร

1. บริษัทไดทําประกันภัยความเสี่ยงประเภท All risk ครอบคลุมสินทรัพยทั้งหมด ในเหตุ
เพลิงไหมครั้งนี้บริษัทไดรับความเสียหายจากสินทรัพยประมาณ 50 ลานบาท โดยใน
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบเบื้องตนบริษัทตองรับผิดชอบ 10% หรือประมาณ
5 ลานบาท สวนที่เหลืออีก 45 ลานบาท บริษัทสามารถแคลมจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้
บริษัทไมไดซื้อประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ไว
จึงไมไดรับเชยเชยการเสียโอกาสในครั้งนี้
2. ในป 2554 มีการสงออก สวนในป 2555 มีการขายในประเทศเปนหลัก ซึ่งอัตรากําไร
ขึ้นตน ( Margin) ระหวางการขายภายในประเทศกับขายตางประเทศไมมีสูตรตายตัววา
ขายต า งประเทศหรื อ ขายในประเทศอย า งไหนได กํ า ไรมากกว า ขึ้ น อยู กั บ อั ต รา
หนา 4 ของ 14 หนา

แลกเปลี่ ย น ณ ช ว งนั้ น ๆ และภาวะตลาดในภาพรวม สํ า หรั บ การส ง ออกไปขาย
ตางประเทศจะมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น ในแงคาขนสงทางเรือจากประเทศไป
ตางประเทศ
ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติมสําหรับวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบผูถือหุนไมตองลงคะแนนเสียง
ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให

บริษัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท และจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอน
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยูในรายงานประจําป 2555 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นไว
ในหนารายงานของผูสอบบัญชีวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพื่อผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 123 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,743,001 เสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

622,743,001 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000

ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
หนา 5 ของ 14 หนา

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2555 และงดจายเงินปนผล
ประธานฯ มอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบ

ประธานเจาหนาที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด สรุปดังนี้ จากผลการดําเนินงานในป 2555
บริษัทมีกําไรสุทธิเพียง 24.57 ลานบาท โดยสัดสวนโครงสรางเงินลงทุนและกระแสเงินสดของบริษัทยังมีความจําเปนตองใช
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อชวยเสริมใหมีกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่
อาทิเชน เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เครื่องอัดเศษเหล็ก เปนตน
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ รายละเอียดการจายเงินปนผลในป 2555 เปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

กําไรสําหรับป 2554 ตามงบการเงินบริษัท
193
จํานวนหุน
800
อัตราเงินปนผลประจําป
0.10
จํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
80
สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสําหรับป 2554

ลานบาท
ลานหุน
บาทตอหุน
ลานบาท
41.45% (ปรับปรุงใหมตามงบการเงินบริษัท)

ทั้งนี้ สวนของกําไรสําหรับป 2554 ภายหลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสินคาคงเหลือ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรประจําป 2555 และงดจายเงินปนผล ดังนี้
1) จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หลังหักขาดทุนสะสมตนงวด ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งคิดเปน
จํานวน 1,228,363 บาท
2) งดจายเงินปนผลประจําป 2555 เนื่องจากบริษัทมีความจําเปนในการใชเงินหมุนเวียนและการลงทุนในเครื่องจักร
เพื่อชวยเสริมใหมีกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพื่อผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 126 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,753,201 เสียง ดังนี้

หนา 6 ของ 14 หนา

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

622,703,201 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9919
50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0080
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000

ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2555 และอนุมัติงดจายเงินปนผลตามที่กลาว
ขางตน
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556
ประธานฯ มอบหมายใหประธานกรรมการตรวจสอบ ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง ไดชี้แจงรายละเอียด

ใหผูถือหุนทราบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ เพื่อใหเปนตามมาตรา
120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท ขอ.43 ซึ่ง
กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทนของบริ ษั ท ที่ ทํ า หน า ที่ ส อบบั ญ ชี ป ระจํ า ทุ ก ป
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีหากผูสอบบัญชี
รายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทรวมแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน และใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ครบ 5 รอบบัญชีติดตอกัน บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 2
รอบปบัญชีติดตอกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ยื่นขอเสนอและมีความเห็นไดขอสรุปวาคัดเลือกบริษัท
เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 โดยการแตงตั้งครั้งนี้เปนรอบปที่ 6 ติดตอกัน จากรอบปบัญชี
2551-2556 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว
5 รอบปบัญชีติดตอกัน คือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติ
หนาที่ในปที่ผานมาไดเปนอยางดี จึงคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ใหดําเนินงานตอ นอกจากนี้บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด ไดเสนอแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีเพิ่มเติม
ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และ/หรือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

หนา 7 ของ 14 หนา

1. อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556
 นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
และ/หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)
 นางสาวนงราม
เลาหอารีดิลก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ
(เคยเปนลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ระหวางป 2551-2555 รวม 5 ป)
แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
 นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)
 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)
แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสีย
กับ บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
2. อนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2556
คณะกรรมการบริษัทโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทประจําป 2556 ในวงเงินไมเกิน 850,000 บาท เปนคาสอบบัญชีบริษัท 700,000 บาท ซึ่งเทากับป 2555
และคาสอบบัญชีบริษัทยอย 110,000 บาท โดยคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยป 2555 เปนจํานวนเทากับ 780,000 บาท สวนที่
เหลืออีก 40,000 บาท เปนคาบริการอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพื่อผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 127 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,758,201 เสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

622,758,201 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000

ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันท อนุมัติแตงตั้งนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
และ/หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
หนา 8 ของ 14 หนา

และ/หรือ นางสุวิมล กฤตเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2556 ในวงเงินไมเกิน 850,000 บาท
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให น ายอนาวิ ล จิร ธรรมศิ ริ ในฐานะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคา ตอบแทน ได ชี้แ จง
รายละเอียดใหผูถือหุนทราบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ขอ 71 และตามขอบังคับบริษัท ขอ 21 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะออก แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2556 จํานวน 3 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
3. นายมารค ดี. เรมีจาน
กรรมการ
อนึ่ง จากการที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ในชวงระหวางวันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น พบวา ไมมีผูถือหุนรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระใน
ครั้งนี้ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียที่ครบรอบออกตาม
วาระในครั้งนี้ไดพิจาณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน
กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยในลําดับ 3 ของ
หนังสือนัดประชุม
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพื่อผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกทั้งคณะและเปนรายบุคคล
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 129 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,772,701 เสียง ดังนี้
หนา 9 ของ 14 หนา

ลําดับ

ชื่อกรรมการ

6.1
6.2
6.3

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง
นายมารค ดี. เรมีจาน

เห็นดวย
เสียง
รอยละ
622,772,701 100.0000
622,772,701 100.0000
622,767,701 99.9991

ไมเห็นดวย
เสียง
รอยละ
0
0.0000
0
0.0000
5,000
0.0008

งดออกเสียง
เสียง
รอยละ
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000

ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม ผูชวยศาสตราจารย
กัลยาภรณ ปานมะเริง และนายมารค ดี. เรมีจาน ดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556

ประธานฯ มอบหมายใหประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม ได
ชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ เพื่อ
ปฏิบัติตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดรายงานและแสดงรายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการตางๆ ประจําป 2555 ไวในรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกําหนดใหมี
การทบทวนทุกป ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียง
พอที่ จ ะจู ง ใจและรั ก ษากรรมการที่ มี คุ ณ ภาพไว กั บ บริ ษั ท ซึ่ งค า ตอบแทนกรรมการ ประจํ าป 2556 ได ผา นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และเห็นควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ โดยใหปรับปรุง
เพิ่มวงเงินคาตอบแทนรวมภายในวงเงินไมเกิน 4 ลานบาท จากป 2555 ที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติไวที่ 3 ลานบาท โดยมี
นโยบายการจายคาตอบแทนและองคประกอบคาตอบแทน เปนดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน

ป 2556 (หนวย : บาท)
คาตอบแทนรายเดือน (อัตราใหม)
คาเบี้ยประชุม (อัตราเดิม)
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครั้ง)

(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
(2) คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

หนา 10 ของ 14 หนา

15,000
10,000

30,000
20,000

-ไมมี-

15,000
10,000

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
-ไมมี15,000
- กรรมการ
10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
-ไมมี15,000
- กรรมการ
10,000
(3) สิทธิประโยชนอื่นๆ
1. การประกันภัย ความรับ ผิดชอบของกรรมการและ
ทุนประกันภัย วงเงิน 100 ลานบาท
เจาหนาที่บริหาร
คาเบี้ยประกันภัย ไมเกิน 3 แสนบาท
(4) โบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ การจายโบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ และ
และคาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่น มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูจัดสรร และ
เมื่อรวมคาตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแลว กําหนดให
มีจํานวนเงินไมเกินวงเงิน 4 ลานบาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม สําหรับการจายคาเบี้ย
ประชุมจะจายเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่เขาประชุม
อนึ่ง ในป 2555 ไดมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนจํานวนเงิน 1,080,000 บาท ซึ่งเปนการจาย
โดยไมเกินหลักเกณฑ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2555 ที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพื่อผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 135 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,831,221 เสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

618,406,221 เสียง คิดเปนรอยละ 99.2895
4,425,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.7104
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000

ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาสําหรับวาระอื่นๆ นี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระสําหรับการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 เปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และปรากฏวาไมมีผูถือหุน
รายใดเสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณา จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปใจความสําคัญดังนี้:หนา 11 ของ 14 หนา

ชื่อ
นายวรชัย ศานติมงคลวิทย
ผูถือหุนรายยอย

ขอแนะนํา/ขอซักถาม
ขอใหบริษัทอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ และแนวโนมตลาด เปนอยางไร

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัทประกอบธุรกิจเปนลักษณะโรงงานหลอมเหล็ก โดยนําเศษเหล็กเการีไซเคิลกลับเขา
มาหลอมใหเปนเหล็กใหม ผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตเรียกวา Steel Billet หรือเหล็กแทง
ทรงยาว ซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับใชในการแปรรูปใหกับเหล็กรูปพรรณปลายน้ําในหมวด
กอสราง เชน เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย เหล็กลวด ตะปู น็อต เหล็กกลอง เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ํา เหล็กตัวซี เปนตน
ทั้งนี้ วัตถุดิบที่บริษัทผลิต โรงงานแปรรูปสามารถนําไปแปรรูปเปนเหล็กเสนกลม (Round
Bar) และเหล็กขอออย (Deformed Bar) สําหรับ Structural Steel (เหล็กรูปพรรณ) ที่
สามารถนําไปแปรรูปได เชน เหล็กกลอง เหล็กตัวซี เหล็กรางน้ํา เปนตน
ในภาพรวมบริษัทผลิตสินคาเปน Commercial grade เปนเกรดปกติทั่วไปใชในหมวด
กอสราง และใน Commercial grade ก็จะแยกเปนหลายเกรด เชน เกรดที่นิยมใชในประเทศ
ไทยสําหรับผลิตเหล็กเสนกลมเปนเกรด SR24 สําหรับผลิตเหล็กขอออยเปนเกรด SD30
และ SD40 แลวแตคําสั่งซื้อของลูกคา

นายวรชัย ศานติมงคลวิทย
ผูถือหุนรายยอย

ตามนโยบายรัฐบาลโครงการเงินกู 2 ลานลานบาท ที่จะมาลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure) จะสงผลดีกับบริษัทมากนอยเพียงใด

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ในภาพรวมผลิตภัณฑเหล็กแทงทรงยาว (Steel Billet) ของประเทศไทยชวง 10-20 ปที่ผาน
มาเปนประเทศนําเขาสุทธิมาตลอดประมาณปละหมื่นลานบาท สําหรับโครงการเงินกู 2
ลานลานบาท จะเปนแรงกระตุนในเชิงบวกในแง Demand ในตลาดและในแงของราคา

นาย ชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ
ผูถือหุนรายยอย

1. จากผลประกอบการสวนของรายไดจากการขายและบริการ จํานวน 4,343 ลานบาท
และสวนของกําไรปนี้ จํานวน 24.57 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตแลวกําไร
นอยลง อยากทราบวาสาเหตุจากอะไร
2. ในป 2556 บริษัทมีแผนการตลาดอยางไรที่จะเพิ่มรายไดใหกับบริษัท

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

1. รายไดในป 2555 ที่ลดลงประมาณ 1,300 ลานบาท สาเหตุเนื่องจากชวงปลายไตรมาส
3/2555 โรงงานไดเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหมทําใหบริษัทตองหยุดการผลิตประมาณหนึ่ง
ไตรมาสในชวงไตรมาสสุดทายของป 2555 ทําใหสูญเสียโอกาสใหการผลิตสินคาขายสู
ตลาด สงผลใหยอดขายบริษัทลดลงไปประมาณกวา 1,000 ลานบาท เนื่องจากเหตุหยุด
ผลิตชั่วคราวทําใหตนทุนการผลิตกลับมาเปนคาใชจาย จึงกระทบตอกําไรสุทธิของ
บริษัทซึ่งเปนสาเหตุหลักของป 2555
2. บริษัทไดซอมแซมเครื่องจักรที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหมเปนที่เรียบรอยแลว และเริ่ม
ดําเนินการผลิตตามปกติแลวเมื่อชวงปลายเดือนธันวาคม 2555 บริษัทเชื่อวาแผนการ
หนา 12 ของ 14 หนา

ผลิตและขายสินคาในป 2556 จะกลับมาผลิตไดที่ประมาณ 300,000 ตันตอป ซึ่งเมื่อ
เทียบกับป 2555 จะมีอัตราการเติบโตเปนเลขสองหลักจากประมาณ 200,000 ตันตอป
ในแงยอดขายถาสามารถผลิตและขายสูตลาดไดมากขึ้นในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555
จะต อ งสู ง ขึ้ น ตามลํ า ดั บ ส ว นตั ว กํ า ไรสุ ท ธิ ถ า ไม มี ป จ จั ย อุ บั ติ เ หตุ อ ย า งเช น ป 2555
ก็สามารถสรางกําไรสุทธิไดดี
นายวรชัย ศานติมงคลวิทย
ผูถือหุนรายยอย

1. บริษัทมีสวนแบงการตลาด (Market Share) เทาไหร
2. อยากทราบวาในธุรกิจของบริษัทชวงใดเปน High Season และชวงใด Low Season

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

1. ตลาดของเหล็กแทงทรงยาวในประเทศใชอยูประมาณ 5-6 ลานตันตอป แบงตลาด
ออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 โรงหลอมและแปรรูปสินคา
กลุมที่ 2 โรงหลอมและขายวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับบริษัท
ทั้งนี้ ในกลุมที่ 2 กําลังการผลิตโดยรวม 1.2 ลานตันตอป ซึ่งบริษัทมีกําลังการผลิต
450,000 ตันตอปในชวง off-peak คิดเปนสวนแบงการตลาด 30% เฉพาะในสวนของ
โรงหลอม สําหรับในภาพรวมทั้งตลาดเหล็กแทงทรงยาว บริษัทจะมีสวนแบงการตลาด
เกือบ 10%
2. โดยปกติอุตสาหกรรมเหล็กชวงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 เปนชวง High Season และ
ชวงไตรมาส 2 และ 3 จะเปนชวง Low Season เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนทําใหการ
กอสรางมีการชะลอตัว

นาย ชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ
ผูถือหุนรายยอย

1. งบประมาณของรัฐบาลปที่เกี่ยวกับการกอสราง ทางบริษัทจะไดรับประโยชนหรือไม
2. ขอเสนอแนะใหบริษัทมีการทําโฆษณา/ประชาสัมพันธมากขึ้น เพื่อใหผูถือหุนเขาใจ
และไปลงทุนเพิ่มขึ้น

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

1. ตามที่ไดเรียนไปกอนหนานี้วาสินคาที่บริษัทผลิตที่เรียกวา Steel Billet ประเทศไทย
เปน Net Importer หรือพึ่งพาการนําเขา ตลอดระยะเวลา 10-20 ปที่ผานมา ประเทศไทย
มีการนําเขามูลคาหลักหมื่นลานบาท ฉะนั้น สินคาที่บริษัทผลิตนั้นเปนการผลิตเพื่อ
ทดแทนตลาดการนําเขา สวนมาตรการโครงการ Mega Project ของภาครัฐมีสวน
กระตุ น อุ ต สาหกรรมเหล็ ก โดยเฉพาะโครงการจั ด การน้ํ า 3.5 แสนล า นบาท และ
โครงการเงินกู 2 ลานลานบาท คาดวานาจะเห็นผลชัดเจนในชวงประมาณไตรมาส 3 ป
นี้
2. สําหรับขอแนะนําเรื่องการตลาดเพื่อใหขอมูลแกนักลงทุน บริษัทรับทราบและจะทําให
ไดมากขึ้น

หนา 13 ของ 14 หนา

เมื่อไมมีคําถาม การเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผูถือหุนแลว ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผู
ถือหุนวา ไดพิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดตามที่กําหนดเสร็จสิ้นแลว และกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวม
ประชุ ม และแจ ง จํ า นวนผู ถื อ หุ น และผู รั บ มอบฉั น ทะที่ ม าประชุ ม รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 140 ราย ถื อ หุ น รวมกั น เท า กั บ จํ า นวน
622,891,471 หุน หรือรอยละ 77.8614 ของจํานวนหุนทั้งหมด และปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ...............................................
(ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ...............................................
(นายอนาวิล จิรธรรมศิริ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นางสาวศิริรัตน คงเพ็ง

ผูบันทึกรายงานการประชุม

หนา 14 ของ 14 หนา

