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เริมการประชุม 

นายวีระชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการบริษัท รบัหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร ทีปรึกษาดา้นกฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษัททีเขา้ร่วมประชุมมีรายนามดงันี 

 

กรรมการบริษัททีเขา้ร่วมประชุม 

1 นายวีระชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการ 

2 นายพิบลูศกัดิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

3.. เรือตรีหญิงสุรี บรูณธนิต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4 นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5 นายชศูกัดิ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

6 นางเพ็ญจนัทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

7 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

8 นายชิดชนก โทม้ะวงศ ์ ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจ้ดัการ และ รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน 

9 นางวนันารี ทิพยสุ์วรรณ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 

 

ผูส้อบบญัชีของบริษัททีเขา้ร่วมประชุม 

1.   นางสาวรุง้ตะวนั        บุญศกัดิเฉลิม      ตวัแทนผูต้รวจสอบบญัชี บริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอรี จาํกดั   

 

ทีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษัททีเขา้รว่มประชุม 

1.   นายพสิษฐ ์           ชยัชนะศิริวิทยา    สาํนักงาน บริษัท บีซี บิซซิเนส แอนด ์ลอร ์จาํกดั 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการทีประชุมรายงานจาํนวนผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมใหที้ประชุม

ทราบโดยเลขานุการฯไดร้ายงานวา่จาํนวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 54  ราย นับจาํนวน

หุน้ไดท้งัสิน 369,496,500 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.96 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท (หุน้ของบริษัทมี

จาํนวนทงัสิน 480,096,277 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที 27 ซึงกาํหนดไวว้า่ในการประชุมผูถื้อ



หุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไมน่้อยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้รวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไมน่้อยกวา่กึงหนึงของจาํนวนผูถื้อ

หุน้ทงัหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและใหเ้ลขานุการของบริษัทชีแจงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี 

ผูถื้อหุน้หนึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีมีหรือทีไดร้บัมอบฉนัทะมาโดยถือวา่หนึงหุน้เท่ากบัหนึงเสียงทงันีผู ้

ถือหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและผูที้รบัมอบฉนัทะไมส่ามารถแบ่งจาํนวนหุน้เพือแยกการลงคะแนนเสียงไดแ้ละในการลงมติใน

แต่ละวาระขอใหท่้านผูถื้อหุน้ทีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือเพือใหเ้จา้หน้าทีเดินไปเก็บใบ

ลงคะแนนมาบนัทึกในกรณีทีผูถื้อหุน้ไมย่กมือจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบและประธานในทีประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่

ละวาระใหที้ประชุมทราบ 

นอกจากนีกอ่นลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมซกัถามในประเด็นทีเกียวขอ้งกบัวาระนันๆตามความ

เหมาะสมโดยขอใหผู้ถื้อหุน้ทีตอ้งการซกัถามกรุณาแจง้ชือและนามสกุลใหที้ประชุมทราบกอ่นซกัถามหรือแสดงความเห็นดว้ย

ทุกครงั 

และเพือเป็นการปฏิบติัตามแนวทางทีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนทีกล่าวถึงการนับคะแนนเสียง

ในการประชุมวา่บริษัทควรมีผูนั้บคะแนนทีเป็นกลางเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนดงันันในการนับคะแนนในทีประชุมนี 

ขอใหท่้านผูเ้ขา้ประชุม 2 ท่าน อาสาสมคัรเขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี ซึงมีผูอ้าสา 2 ท่าน คือ 

นางสาวพชัรี ถว้ยทอง และ นางสาวนฤมล   จนัทรเ์ปล่ง เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผูเ้ขา้ประชุมผูเ้ป็นสกัขีพยาน

ทงั 2 ท่าน มานังทีบริเวณโต๊ะนับคะแนน  

  

 ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี  

 

วาระที 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 

ประธาน ไดเ้สนอใหที้ประชุมพิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ซึงไดป้ระชุม 

เมือวนัที 28 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดของสาํเนารายงานการประชุมทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญประชุม

แลว้กอ่นการประชุม 

  มต ิทีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

ตามทีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 369,496,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที 2   รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ในรอบปีทีผ่านมา และรายงานประจาํปี 

2558 ของคณะกรรมการ 

ประธาน ไดม้อบหมายให ้ นางวนันารี ทิพยสุ์วรรณ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผูร้ายงานใหที้ประชุม

รบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 ซึงปรากฏในรายงานประจาํปี ในรปูแบบ CD-ROM ทีไดจ้ดัส่งใหแ้กผู่ถื้อหุน้ พรอ้ม

หนังสือเชิญประชุมแลว้กอ่นการประชุม 



ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจาํปี 2558 โดยสรุป ดงันี 

 

รายการ (หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลการดาํเนินงาน 2558 

รายไดร้วม 4,261.23 

รายไดจ้าการขายและการใหบ้ริการ 4,248.68 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ 4,174.72 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 75.86 

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 66.36 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (242.37) 

มลูคา่หุน้ตามบญัชี 3.18 (บาท/หุน้) 

 

ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจาํปี 2558 มีดงันี 

รายการ (หน่วย: ลา้นบาท) 

ฐานะทางการเงิน 2558 

สินทรพัยร์วม 2,977.10 

หนีสินหมุนเวียน 1,440.55 

หนีสินรวมทงัสิน 1,449.92 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,527.17 

 

มต ิทีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินตามทีไดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง

ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 369,496,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

   

วาระที 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ปี 2558 ซึง

ผูส้อบบญัชีไดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรบัรอบปีสินสุด วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างวนันารี ทิพยสุ์วรรณ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูเ้สนอรายงานใหที้ประชุม

รบัทราบและพิจารณาอนุมติังบการเงินซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดประจาํปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ดงัปรากฏในงบการเงินประจาํปี 

2558 ทีไดจ้ดัส่งใหแ้กผู่ถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

มต ิทีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินตามทีไดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง

ดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 369,494,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9995 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 2,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0005 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 



วาระที 4   พิจารณาอนุมตังิดจา่ยเงินปันผล  สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558  

 ประธาน ไดม้อบหมายให ้คุณชศูกัดิ  ยงวงศไ์พบลูย ์ในฐานะผูบ้ริหารเป็นผูเ้สนอรายละเอียด ต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

คุณชศูกัดิ ไดชี้แจง ถึงผลการดาํเนินงานในปีทีผ่านมา บริษัทและบริษัทยอ่ย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 242.37 

ลา้นบาท  สาเหตุมาจากบริษัทรบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม คือ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จาํกดั  จาํนวน 60.1 

ลา้นบาท และ รบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยคา่ในเงินลงทุนเผือขายในส่วนบริษัท จี สตีล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 54 ลา้นบาท 

และ ขาดทุนมาจากความผนัผวนของคา่เงินทีผ่านมาจึงเห็นควรงดจา่ยเงินปันผล สาํหรบัการดาํเนินงานในปี 2558 ซึงไม่

เขา้เกณฑข์องบริษัทสาํหรบัการจา่ยเงินปันผล  

มต ิ ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการงดจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลดาํเนินงานประจาํปี 

2558 ตามทีประธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 369,494,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9995 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน 1,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0002 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที 5 พิจารณาแตง่ตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 

ประธานไดแ้ถลงต่อทีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที 13 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ทุก

ครงักรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยปีนีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  จาํนวน 2 

ท่าน ไดแ้ก ่

 รายชือกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ  

1 คุณไทศิกา ไพรสงบ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

2 คุณชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

 มต ิ ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตงักรรมการดงันี 

     5.1 คณุไทศิกา      ไพรสงบ  เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการเหมือนเดิม 

เห็นดว้ยจาํนวน 369,496,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9999 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0001 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 5.2 คณุชนญัญา  ยงวงศไ์พบูลย ์ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเหมือนเดิม 

เห็นดว้ยจาํนวน 347,704,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  94.1024 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0002 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

หมายเหต ุ: เพือความโปร่งใสในทีประชุมขอใหน้ายชศูกัดิ ซึงมีจาํนวนหุน้ 21,791,000 หุน้ งดออกเสียงในวาระที 5.2 

 

วาระที 6   พิจารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี  2558 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที 14 ทีกรรมการมีสิทธิ ไดร้บัคา่ตอบแทน และเนืองจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งทาํหน้าทีในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจาํเป็นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางเขา้ร่วมประชุม



และคา่ใชจ้า่ยอืนๆอีก จาํเป็นตอ้งมีการจา่ยคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการ ซึงทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมติัคา่ตอบแทนไว ้

ไมเ่กิน 4 ลา้นบาทตามทีคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดงันี คือ 

 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท  

 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  เป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  

     จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา 

มต ิ     ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัคา่ตอบแทนกรรมการตามทีประธานไดเ้สนอมา

ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 369,494,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9995 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน 1,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0005 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที  7 พิจารณาแตง่ตงัผูต้รวจสอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี  2559 

ประธานไดเ้สนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาแต่งตงัผูต้รวจสอบบญัชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็น

ควรแต่งตงั ผูต้รวจสอบบญัชี คือ 

1) นายบุญเลิศ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที 4165 

2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที 6303 

3) นางสาวรุง้ตวนั        บุญศกัดิเฉลิม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที 6031 

4) นางสาวมะลิวรรณ    พาหุวฒันกร    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที 4701 

 ในนามสาํนักงาน บริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอรี จาํกดัเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัท และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 2559 มีความประสงคจ์ะปรบัคา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบบญัชีจาก

อตัราเดิมเพือใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานทีเป็นปัจจุบนั เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 1,380,000 บาท  

มต ิ        ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนด

คา่ตอบแทนประจาํปี 2559 ตามทีประธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 369,494,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9996 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน 500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0001 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 1,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที 8 พิจารณาและอนุมตัเิปลียนแปลงตราประทบัของบริษัท และอนุมตัแิกไ้ขเพิมเตมิขอ้บงัคบั ของบริษัทขอ้ 37 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนตราประทบัของบริษัท 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 37 เรืองการอนุมติัการเปลียนตราประทบับริษัท บริษัทมีแนวคิด ปรบัภาพลกัษณ์

องคก์รใหท้นัสมยั เพือใหส้อดคลอ้งกบัสือโฆษณา และสิงพิมพต่์างๆ จึงมีความประสงคเ์ปลียนแปลงตราประทบัของบริษัท 

รวมถึง โลโก ้(LOGO) ของบริษัท เพืองา่ยต่อการจดจาํและสนับสนุนการขายสินคา้และบริการของบริษัท  

 

  

 

 



 

มต ิ        ทีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเปลียนตราประทบัของบริษัท และอนุมติั

แกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้  37 ตามทีเสนอมา  เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนตราประทบัของบริษัท รวมทงัมี

ความถกูตอ้งและเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้ตามทีประธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

เห็นดว้ยจาํนวน 369,494,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9996 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไมเ่ห็นดว้ยจาํนวน 1,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0001 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที  9  พิจารณาเรืองอืนๆ 

ในวาระนี คุณประวิทย ์ เจษฎาอภิมุข ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเรืองแนวโน้มของกิจการในปีนีเป็นอยา่งไงบา้ง และแผน

ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาของบริษัทอยา่งไร 

คุณชศูกัดิ ยงวงศไ์พบลูย ์กล่าวในทีประชุม ผลประกอบการของบริษัท ขึนอยูก่บัปัจจยัดงันี 

1. ตามสภาวการณเ์ศรษฐกิจ 

ทิศทางและผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปรบัตวัดีขึนในชว่งตน้ปีทีผ่านมา ซึงส่งผลต่อผลกิจการ 

  2.  ตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยมุง่การสรา้งความแตกต่าง 

ทางบริษัทมีการจดัแผนกลยุทธข์องบริษัท ส่งผลต่อความมนัคงของบริษัทในระยะยาว ประกอบกบัทางบริษัทฯ ได้

ร่วมลงกบับริษัทร่วมทุน คือ บริษัท เต๋อหลง (ประเทศไทย) จาํกดั ซึงบริษัทดงักล่าวไดเ้ริมดาํเนินการผลิต (Mass Operation) 

แลว้ ทางบริษัทฯไดป้รบัปรุงแผนธุรกิจ โดยมุง่เน้นการขายสินคา้ทีมี Margin มากกวา่ 

คุณปราโมทย ์ เรืองทรพัย ์ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถามเรืองความคืบหน้าเรืองการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต หรือ Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) อยากทราบวา่

ทางผูบ้ริหารสนใจเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวหรือไม ่

คุณชศูกัดิ กล่าวในทีประชุม ทางบริษัทฯสนใจ เขา้ร่วมโครงการดงักล่าว ซึง สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมภิบาล ประกอบ

กบัทางบริษัทฯ มีทีมงานตรวจสอบภายในกาํกบัดแูลเรืองดงักล่าว 

 

ไมมี่ผูใ้ดเสนอเรืองอืนใดในทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาเพิมเติมประธานในทีประชุม นายวรีะชยั  สุธีรชยั จึงกล่าวขอบ

คุณท่านผูถื้อหุน้ และกล่าวปิดการประชุม เมือเวลา 15.30 น.  

 

                        

 ลงชือ _____________________________________   กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานในทีประชุม 

    (นายวีระชยั  สุธีรชยั ) 

                                                                             

   ลงชือ _____________________________________เลขานุการบริษัท/ผูบ้นัทึกการประชุม 

           (นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ) 


