
 

หนา 1 ของ 14 หนา 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
ของ 

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันศุกร ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม 2 ช้ัน 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545                 
ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

เร่ิมการประชุม 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 ทําหนาที่ประธานในท่ีประชุมตามขอบังคับของบริษัท กลาวเปดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 และไดแนะนํากรรมการซึ่งมารวมประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี ดังน้ี 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 10 คน 
1. ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ ประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
    และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3. ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายกณวรรธน อรัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายนพปฏล เจสัน จิรสันต์ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายมารค ดี. เรมีจาน  กรรมการ 
7. นายสงวนเกียรติ ล่ิวมโนมนต กรรมการ 
8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
9. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการ 
10. นางสาวคู เมน ไว  กรรมการ 
 

คณะผูบริหาร จํานวน 2 คน 
1. นายสุทธิชัย สุรพัฒน รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร 
2. นายวรวิทย เอื้อทรัพยสกุล ผูอํานวยการฝายบัญชี 
 

ผูเขารวมประชุมสมทบ จํานวน 2 คน 
1. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 
    แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 
2. นางนิตยา  เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด   

 



 

หนา 2 ของ 14 หนา 

 

 อน่ึง ที่ปรึกษากฎหมายทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และขอช้ีแจงหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 
หุนเทากับ 1 เสียง 

2. ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง เพียงอยางใดอยาง
หน่ึงเทาน้ัน จะแบงแยกจํานวนหุนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไมได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุน
ตางประเทศ ที่แตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ทั้งน้ี ในการนับคะแนน จะถือตามมติ
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น 

3. ในแตละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนที่ยังไมไดสงบัตรออกเสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน
เฉพาะในกรณีที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทาน้ัน โดยจะถือวาจํานวนเสียงที่เหลือทั้งหมดลงคะแนนเสียงวาเห็น
ดวย ทั้งน้ี เมื่อรวบรวมคะแนนเสียงครบถวนแลว ประธานฯ จะแจงสรุปมติของระเบียบวาระการประชุมน้ันๆ ใหที่
ประชุมรับทราบตอไป 

4. สําหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกต้ังกรรมการน้ัน เพ่ือเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับโครงการประเมินการจัด
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่
ตองการใหกรรมการนับคะแนนไดตรวจสอบบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังน้ัน ขอใหทานผูถือหุนโปรดลงคะแนนเสียงทุก
ทาน ทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง จากน้ันบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
กอน เพ่ือนํามาแจงใหที่ประชุมทราบ และในขณะที่กําลังนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นดวยทั้งหมดของ
ระเบียบวาระน้ีในหองประชุม เพ่ือรวบรวมไวเปนหลักฐาน สําหรับทานที่ไดสงบัตรลงคะแนนหนาหองกอนเริ่ม
ประชุม จะไมตองลงคะแนนซ้ําอีก  

5. ในการประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะพิจารณาเรียงตามลําดับของระเบียบวาระตามที่แสดงอยูในหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุน โดยหากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาใหซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นที่เก่ียวของกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากทานผูถือหุนประสงคที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไมอยูในวาระ
การประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของทานไดในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

 

ทั้งน้ี ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นน้ัน ขอใหทานผูถือหุนกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอให
แนะนําตัวตอที่ประชุม โดยระบุช่ือของทาน พรอมแจงดวยวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ เพ่ือจะไดบันทึกรายงาน
การประชุมไดอยางถูกตองและครบถวน  
 

ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555 
  

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2555 แลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดจัดสงใหกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กําหนด
และไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุม รวมท้ังไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง 
 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2555 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวถูกตอง 



 

หนา 3 ของ 14 หนา 

 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพ่ิมเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพ่ือผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 120 ราย นับคะแนนเสียงรวม 619,261,401 เสียง ดังน้ี 
 

 เห็นดวย 619,261,401 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000  
   

 ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังน้ี 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2555 ตามท่ีเสนอ  

 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2555 
  

 ประธานฯ มอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ รายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาและ
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2555 ใหผูถือหุนทราบ 
 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 ใหที่ประชุมผู
ถือหุนทราบวา บริษัทไดมีการจัดทําการวิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 ที่ผานมาไวในรายงานประจําป 
2555 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว และขอกลาวสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนในสวนที่มี
การเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

 บริษัทมีฐานะการเงินเพ่ิมขึ้น โดยในป 2555 มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 3,718.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 610.60 ลานบาท โดย
สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ดานสินทรัพย 
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 177.25 ลานบาท  จากการนําเงินฝากค้ําประกันกับสถาบันการเงิน 

เน่ืองจากการขอเพ่ิมวงเงินจากสถาบันการเงิน และการซื้อวัตถุดิบ 
2. ลูกหน้ีการคา เพ่ิมขึ้น 464.90 ลานบาท  เน่ืองจากการใหเครดิตเทอมแกลูกคาเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือเปนการกระตุน

ยอดขาย 
3. สินคาคงเหลือ เพ่ิมขึ้น 232.99 ลานบาท  การชะลอการสั่งซื้อสินคาในชวงปลายป ทําใหบริษัทมีสินคาคงเหลือ

เพ่ิมสูงขึ้น 
4. เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกัน เพ่ิมขึ้น 78.54 ลานบาท จากการขอเพ่ิมวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 



 

หนา 4 ของ 14 หนา 

 

5. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ลดลง 34.37 ลานบาท จากคาเสื่อมราคาตามรอบระยะเวลา จํานวน 107.20 ลานบาท 
ทั้งน้ีในระหวางป 2555 บริษัทไดดําเนินการเปล่ียนหมอแปลงไฟฟาที่เกิดไฟไหมในชวงปลายไตรมาส 3 มูลคาประมาณ 45 ลาน
บาท และมีการประเมินราคาที่ดินเพ่ิมขึ้น 47.39 ลานบาท เพ่ือใหมูลคาที่ดินสะทอนใกลเคียงกับมูลคาปจจุบัน 

 

ดานหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
1. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เพ่ิมขึ้น 614.90 ลานบาท  จากการกูยืมเพ่ือใชหมุนเวียนและซื้อวัตถุดิบใน

การผลิต  
2. เจาหน้ีการคา เพ่ิมขึ้น 120.44 ลานบาท เน่ืองจากการสั่งซื้อวัตถุดิบในชวงสิ้นงวด จึงยังไมถึงกําหนดชําระ 
3. เงินกูยืมระยะยาว ลดลง 106.28 ลานบาท จากการจายชําระตามสัญญาเงินกู 
4. ในสวนของผูถือหุน เปล่ียนแปลงลดลง 12.66 ลานบาท จากการจายเงินปนผลจํานวน 80 ลานบาท และมีการ

ประเมินราคาที่ดินเพ่ิมขึ้นจํานวน 47.39 ลานบาท  
 

งบกําไรขาดทุน 
รายไดจากการขาย ลดลง 1,336.74 ลานบาท จากปริมาณการขายลดลงรอยละ 15 และราคาขายลดลงรอยละ 10 

เน่ืองจากการเสียโอกาสในการขายจากเหตุเพลิงไหม สงผลทําใหยอดขายปรับลดลง  
คาใชจายในการขาย ลดลง 8.06 ลานบาท ในป 2554 มีการสงออกสินคาไปขายตางประเทศ ในขณะที่ป 2555 บริษัท

ไมมีการสงออก 
คาใชจายจากการหยุดผลิต 21.03 ลานบาท สาเหตุจากอุบัติเหตุไฟไหมทําใหบริษัทตองหยุดผลิตช่ัวคราว 
ตนทุนทางการเงิน ลดลง 26.07 ลานบาท จากเงินกูยืมที่ลดลงจากการจายชําระ รวมท้ังการหาแหลงเงินกูที่มี

คาใชจายและดอกเบี้ยที่ตํ่าลง 
   

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม โดยมีผูถือหุนซักถาม โดยสรุปใจความสําคัญไดดังน้ี :- 
ช่ือ ขอแนะนํา/ขอซักถาม 

นายวรชัย ศานติมงคลวิทย 
ผูถือหุนรายยอย 

1. กรณีเหตุเพลิงไหม บริษัทไดมีการทําประกันภัยไวหรือไมอยางไร ถาทําประกันภัยไว
ไดรับการชดเชยเพียงพอกับความเสียหายทรัพยสินและโอกาสทางธุรกิจหรือไม    

2. จากป 2554 มีการสงออก และป 2555 มีการขายในประเทศ อยากทราบวาอัตรากําไร
ขั้นตน (Margin) ระหวางการขายภายในประเทศกับขายตางประเทศเหมือนกันหรือ
ตางกันอยางไร  

 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  
ประธานเจาหนาบริหาร 

1. บริษัทไดทําประกันภัยความเสี่ยงประเภท All risk ครอบคลุมสินทรัพยทั้งหมด ในเหตุ
เพลิงไหมครั้งน้ีบริษัทไดรับความเสียหายจากสินทรัพยประมาณ 50 ลานบาท โดยใน
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบเบื้องตนบริษัทตองรับผิดชอบ 10% หรือประมาณ 
5 ลานบาท สวนที่เหลืออีก 45 ลานบาท บริษัทสามารถแคลมจากบริษัทประกันภัย ทั้งน้ี 
บริษัทไมไดซื้อประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ไว 
จึงไมไดรับเชยเชยการเสียโอกาสในครั้งน้ี  

2. ในป 2554 มีการสงออก สวนในป 2555 มีการขายในประเทศเปนหลัก ซึ่งอัตรากําไร
ขึ้นตน ( Margin) ระหวางการขายภายในประเทศกับขายตางประเทศไมมีสูตรตายตัววา
ขายตางประเทศหรือขายในประเทศอยางไหนไดกําไรมากกวา ขึ้นอยู กับอัตรา



 

หนา 5 ของ 14 หนา 

 

แลกเปล่ียน ณ ชวงน้ันๆ และภาวะตลาดในภาพรวม สําหรับการสงออกไปขาย
ตางประเทศจะมีคาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้น ในแงคาขนสงทางเรือจากประเทศไป
ตางประเทศ   

   

 ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพ่ิมเติมสําหรับวาระนี้เปนวาระเพ่ือทราบผูถือหุนไมตองลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังน้ี 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555  
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 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
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงอยูในรายงานประจําป 2555 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นไว
ในหนารายงานของผูสอบบัญชีวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  
 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพ่ิมเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพ่ือผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 123 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,743,001 เสียง ดังน้ี 
 

 เห็นดวย 622,743,001 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
 ไมเห็นดวย          0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 งดออกเสียง        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

 ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2555 และงดจายเงินปนผล 
 

 ประธานฯ มอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดช้ีแจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบ 
 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ช้ีแจงรายละเอียด สรุปดังน้ี จากผลการดําเนินงานในป 2555 
บริษัทมีกําไรสุทธิเพียง 24.57 ลานบาท โดยสัดสวนโครงสรางเงินลงทุนและกระแสเงินสดของบริษัทยังมีความจําเปนตองใช
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ และการลงทุนในเคร่ืองจักรเพ่ือชวยเสริมใหมีกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่ 
อาทิเชน เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เครื่องอัดเศษเหล็ก เปนตน   
 

 ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
งบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร  
  

               ทั้งน้ี รายละเอียดการจายเงินปนผลในป 2555 เปนดังน้ี 

1. กําไรสําหรับป 2554 ตามงบการเงินบริษัท 193  ลานบาท 
2. จํานวนหุน    800  ลานหุน 
3. อัตราเงินปนผลประจําป   0.10  บาทตอหุน 
4. จํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น   80 ลานบาท  
5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสําหรับป 2554 41.45%  (ปรับปรุงใหมตามงบการเงินบริษัท)  

   

 ทั้งน้ี สวนของกําไรสําหรับป 2554 ภายหลังปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสินคาคงเหลือ  
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรประจําป 2555 และงดจายเงินปนผล ดังน้ี  

1) จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป

หลังหักขาดทุนสะสมตนงวด ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งคิดเปน

จํานวน 1,228,363 บาท 

2) งดจายเงินปนผลประจําป 2555 เน่ืองจากบริษัทมีความจําเปนในการใชเงินหมุนเวียนและการลงทุนในเคร่ืองจักร

เพ่ือชวยเสริมใหมีกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่  
 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพ่ิมเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพ่ือผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 126 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,753,201 เสียง ดังน้ี 
 
 



 

หนา 7 ของ 14 หนา 

 

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

 ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังน้ี 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2555 และอนุมัติงดจายเงินปนผลตามที่กลาว
ขางตน  

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 
 

 ประธานฯ มอบหมายใหประธานกรรมการตรวจสอบ ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง ไดช้ีแจงรายละเอียด

ใหผูถือหุนทราบ 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง ช้ีแจงรายละเอียด ดังน้ี เพ่ือใหเปนตามมาตรา 

120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท ขอ.43 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทที่ทําหนาที่สอบบัญชีประจําทุกป 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีหากผูสอบบัญชี

รายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทรวมแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน และใน

กรณีที่ผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ครบ 5 รอบบัญชีติดตอกัน บริษัทจะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 2 

รอบปบัญชีติดตอกัน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ยื่นขอเสนอและมีความเห็นไดขอสรุปวาคัดเลือกบริษัท              

เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 โดยการแตงต้ังครั้งน้ีเปนรอบปที่ 6 ติดตอกัน จากรอบปบัญชี 

2551-2556 ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว             

5 รอบปบัญชีติดตอกัน คือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 
 

 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติ

หนาที่ในปที่ผานมาไดเปนอยางดี จึงคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ใหดําเนินงานตอ นอกจากน้ีบริษัท เอเอสที มาสเตอร 

จํากัด ไดเสนอแตงต้ังบริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีเพ่ิมเติม  
 

 ดังน้ัน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเสนอตอ

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และ/หรือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี   
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1. อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 
 นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218  และ/หรือ 
    (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)  
 นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334  และ/หรือ 
 (เคยเปนลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ระหวางป 2551-2555 รวม 5 ป)  
 แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด   
 นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ 
 (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)  
 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599   
   (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)            
   แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

  

 โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  

 ทั้งน้ี บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ มีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสีย

กับ บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
 

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 เปนคาบริการอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  
 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพ่ิมเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพ่ือผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 127 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,758,201 เสียง ดังน้ี 
 

 เห็นดวย 622,758,201 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
 ไมเห็นดวย          0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

 ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังน้ี 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเอกฉันท อนุมัติแตงต้ังนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 
และ/หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334  แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 
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และ/หรือ นางสุวิมล กฤตเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2556 ในวงเงินไมเกิน 850,000 บาท   

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

 ประธานฯ มอบหมายใหนายอนาวิล จิรธรรมศิริ ในฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดช้ีแจง
รายละเอียดใหผูถือหุนทราบ 
 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ช้ีแจงรายละเอียด ดังน้ี ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ขอ 71 และตามขอบังคับบริษัท ขอ 21 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะออก แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึง
ในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได  
  

ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งน้ี มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระในป 2556 จํานวน 3 คน ดังน้ี 
1. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

      และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
2. ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

3. นายมารค ดี. เรมีจาน     กรรมการ    
 

อน่ึง จากการที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณา
เลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัท ในชวงระหวางวันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 น้ัน พบวา ไมมีผูถือหุนรายใด
เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระใน
ครั้งน้ี  ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสียที่ครบรอบออกตาม
วาระในครั้งน้ีไดพิจาณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน 
กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

 

ทั้งน้ี ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ และขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยในลําดับ 3 ของ
หนังสือนัดประชุม 

 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพ่ิมเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพ่ือผานมติสําหรับวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให
ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกทั้งคณะและเปนรายบุคคล 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 129 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,772,701 เสียง ดังน้ี 
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ลําดับ ช่ือกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
เสียง รอยละ เสียง รอยละ เสียง รอยละ 

6.1 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม 622,772,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 
6.2 ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง 622,772,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 
6.3 นายมารค ดี. เรมีจาน 622,767,701 99.9991 5,000 0.0008 0 0.0000 

 

 ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังน้ี 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติแตงต้ัง รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม ผูชวยศาสตราจารย 
กัลยาภรณ ปานมะเริง และนายมารค ดี. เรมีจาน ดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556 
 

 ประธานฯ มอบหมายใหประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม ได
ช้ีแจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบ 
 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม  ช้ีแจงรายละเอียด ดังน้ี เพ่ือ
ปฏิบัติตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดรายงานและแสดงรายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการตางๆ ประจําป 2555 ไวในรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมเรียบรอยแลว 
 

ทั้งน้ี คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกําหนดใหมี

การทบทวนทุกป ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเพียง

พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัท ซึ่งคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ไดผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และเห็นควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ โดยใหปรับปรุง
เพ่ิมวงเงินคาตอบแทนรวมภายในวงเงินไมเกิน 4 ลานบาท จากป 2555 ที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติไวที่ 3 ลานบาท โดยมี
นโยบายการจายคาตอบแทนและองคประกอบคาตอบแทน  เปนดังน้ี 

 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2556 (หนวย : บาท) 
คาตอบแทนรายเดือน (อัตราใหม) 

(บาท/คน/เดือน) 
คาเบ้ียประชุม (อัตราเดิม) 

(บาท/คน/คร้ัง) 
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
15,000 
10,000 

 
30,000 
20,000 

(2) คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

-ไมมี- 

 
 

15,000 
10,000 
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2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
-ไมมี- 

 
15,000 
10,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
-ไมมี- 

 
15,000 
10,000 

(3) สิทธิประโยชนอื่นๆ  
1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและ

เจาหนาท่ีบริหาร  

 
ทุนประกันภัย วงเงิน 100 ลานบาท 
คาเบ้ียประกันภยั ไมเกิน 3 แสนบาท 

(4) โบนัส คาเบ้ียประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ 
และคาตอบแทนอื่น  

การจายโบนัส คาเบ้ียประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ และ
คาตอบแทนอื่น มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูจัดสรร และ
เม่ือรวมคาตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแลว กําหนดให
มีจํานวนเงินไมเกินวงเงิน 4 ลานบาท  

 

 ทั้งน้ี กรรมการท่ีเปนผูบริหารจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม สําหรับการจายคาเบี้ย
ประชุมจะจายเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่เขาประชุม 

 

 อน่ึง ในป 2555 ไดมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนจํานวนเงิน 1,080,000 บาท ซึ่งเปนการจาย

โดยไมเกินหลักเกณฑ ทั้งน้ี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2555 ที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมแลว 
 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยและซักถามเพ่ิมเติม สําหรับจํานวนเสียงที่
ตองใชเพ่ือผานมติสําหรับวาระน้ี ตองใชเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง 
 

 ประธานฯ สรุปผลจากการรวมคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 135 ราย นับคะแนนเสียงรวม 622,831,221 เสียง ดังน้ี 
 

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

 ประธานฯ ไดสรุปมติ ดังน้ี 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556 ตามที่เสนอ 

  

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาสําหรับวาระอื่นๆ น้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระสําหรับการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 เปนการลวงหนา ต้ังแตวันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และปรากฏวาไมมีผูถือหุน
รายใดเสนอวาระอื่นใดเพ่ือพิจารณา จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปใจความสําคัญดังน้ี:-  
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ช่ือ ขอแนะนํา/ขอซักถาม 
นายวรชัย ศานติมงคลวิทย 
ผูถือหุนรายยอย 

ขอใหบริษัทอธิบายเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ และแนวโนมตลาด เปนอยางไร  
 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทประกอบธุรกิจเปนลักษณะโรงงานหลอมเหล็ก โดยนําเศษเหล็กเการีไซเคิลกลับเขา
มาหลอมใหเปนเหล็กใหม  ผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตเรียกวา Steel Billet หรือเหล็กแทง
ทรงยาว ซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับใชในการแปรรูปใหกับเหล็กรูปพรรณปลายนํ้าในหมวด
กอสราง เชน เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย เหล็กลวด ตะปู น็อต เหล็กกลอง เหล็กฉาก 
เหล็กรางนํ้า เหล็กตัวซี เปนตน  
 

ทั้งน้ี วัตถุดิบที่บริษัทผลิต โรงงานแปรรูปสามารถนําไปแปรรูปเปนเหล็กเสนกลม (Round 
Bar) และเหล็กขอออย (Deformed Bar) สําหรับ Structural Steel  (เหล็กรูปพรรณ) ที่
สามารถนําไปแปรรูปได เชน เหล็กกลอง เหล็กตัวซี เหล็กรางนํ้า 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 ที่จะมาลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน  
(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 
และสวนของกําไรปน้ี จํานวน 24.57 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตแลวกําไร
นอยลง อยากทราบวาสาเหตุจากอะไร 

2. ในป 2556 บริษัทมีแผนการตลาดอยางไรท่ีจะเพ่ิมรายไดใหกับบริษัท 
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

1. รายไดในป 2555 ที่ลดลงประมาณ 1,300 ลานบาท สาเหตุเน่ืองจากชวงปลายไตรมาส 
3/2555 โรงงานไดเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหมทําใหบริษัทตองหยุดการผลิตประมาณหน่ึง
ไตรมาสในชวงไตรมาสสุดทายของป 2555 ทําใหสูญเสียโอกาสใหการผลิตสินคาขายสู
ตลาด สงผลใหยอดขายบริษัทลดลงไปประมาณกวา 1,000 ลานบาท เน่ืองจากเหตุหยุด
ผลิตช่ัวคราวทําใหตนทุนการผลิตกลับมาเปนคาใชจาย จึงกระทบตอกําไรสุทธิของ
บริษัทซึ่งเปนสาเหตุหลักของป 2555 

 

2. บริษัทไดซอมแซมเครื่องจักรที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหมเปนที่เรียบรอยแลว และเริ่ม
ดําเนินการผลิตตามปกติแลวเมื่อชวงปลายเดือนธันวาคม 2555 บริษัทเช่ือวาแผนการ
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ผลิตและขายสินคาในป 2556 จะกลับมาผลิตไดที่ประมาณ 300,000 ตันตอป ซึ่งเมื่อ
เทียบกับป 2555 จะมีอัตราการเติบโตเปนเลขสองหลักจากประมาณ 200,000 ตันตอป 
 

ในแงยอดขายถาสามารถผลิตและขายสูตลาดไดมากขึ้นในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 
จะตองสูงขึ้นตามลําดับ สวนตัวกําไรสุทธิถาไมมีปจจัยอุบัติเหตุอยางเชนป 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  
 

ทั้งน้ี ในกลุมที่ 2 กําลังการผลิตโดยรวม 1.2 ลานตันตอป ซึ่งบริษัทมีกําลังการผลิต 
450,000 ตันตอปในชวง off-peak คิดเปนสวนแบงการตลาด 30% เฉพาะในสวนของ
โรงหลอม สําหรับในภาพรวมท้ังตลาดเหล็กแทงทรงยาว บริษัทจะมีสวนแบงการตลาด
เกือบ 10% 
 

2. โดยปกติอุตสาหกรรมเหล็กชวงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 เปนชวง High Season และ
ชวงไตรมาส 2 และ 3 จะเปนชวง Low Season เน่ืองจากเปนชวงฤดูฝนทําใหการ
กอสรางมีการชะลอตัว  

 

นาย ชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ 
ผูถือหุนรายยอย 

1. งบประมาณของรัฐบาลปที่เก่ียวกับการกอสราง ทางบริษัทจะไดรับประโยชนหรือไม 
2. ขอเสนอแนะใหบริษัทมีการทําโฆษณา/ประชาสัมพันธมากขึ้น เพ่ือใหผูถือหุนเขาใจ

และไปลงทุนเพ่ิมขึ้น  
 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ  
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. ตามที่ไดเรียนไปกอนหนาน้ีวาสินคาที่บริษัทผลิตที่เรียกวา Steel Billet ประเทศไทย
เปน Net Importer หรือพ่ึงพาการนําเขา ตลอดระยะเวลา 10-20 ปที่ผานมา ประเทศไทย
มีการนําเขามูลคาหลักหมื่นลานบาท ฉะน้ัน สินคาที่บริษัทผลิตน้ันเปนการผลิตเพ่ือ
ทดแทนตลาดการนําเขา สวนมาตรการโครงการ Mega Project ของภาครัฐมีสวน
กระตุนอุตสาหกรรมเหล็ก โดยเฉพาะโครงการจัดการนํ้า 3.5 แสนลานบาท และ
โครงการเงินกู 2 ลานลานบาท คาดวานาจะเห็นผลชัดเจนในชวงประมาณไตรมาส 3 ป
น้ี  

2. สําหรับขอแนะนําเรื่องการตลาดเพ่ือใหขอมูลแกนักลงทุน บริษัทรับทราบและจะทําให
ไดมากขึ้น  
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 เมื่อไมมีคําถาม การเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติมจากผูถือหุนแลว ประธานฯ แจงตอที่ประชุมผู
ถือหุนวา ไดพิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดตามท่ีกําหนดเสร็จสิ้นแลว และกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวม
ประชุม และแจงจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมรวมจํานวนทั้งสิ้น 140 ราย ถือหุนรวมกันเทากับจํานวน 
622,891,471 หุน หรือรอยละ 77.8614 ของจํานวนหุนทั้งหมด และปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  
 

ปดประชุมเวลา  15.00 น. 

 

                   ลงช่ือ...............................................  
               (ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ) 
       ประธานกรรมการ 
 
 
     ลงช่ือ............................................... 
                 (นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ) 
                  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

 

นางสาวศิริรัตน คงเพ็ง ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 


