บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17
วันที่ 10 เมษายน 2549
***************************************
ประชุม ณ หองคริสตัล โรงแรมฮอลิเดย อินน สีลม เลขที่ 981 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน จํานวน 226
ราย รวมจํานวนหุน 7,991,137,896 หุน ครบเปนองคประชุมแลว นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ
เปนประธานที่ประชุม นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม
เปดประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และกอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานแจงให
ผูถือหุนทุกคนไดทราบดังนี้
1. บริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน มาเขารวมประชุม 12 คน ดังนี้
(1) นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
(2) นางประภา วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท
(3) นายวิทย
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
(4) นางเกษรี
ณรงคเดช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(5) นายวิสิทธิ์
นอยพันธุ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา
(6) นายทวี
บุตรสุนทร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(7) นายทองฉัตร หงศลดารมภ กรรมการอิสระ
(8) นายประทีป บุปผาอินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา
(9) นายกมล
จันทิมา
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา
(10) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
(11) นายปยะ
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
(12) นายวิน
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการบริษัทฯ ที่ขอลาการประชุม 3 คน ดังนี้
(1) นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(2) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
(3) นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อนึ่ง กรรมการที่ไมอาจเขารวมประชุมจํานวน 3 คนนั้น ไดแจงขอลาประชุมตอประธาน
กรรมการลวงหนาแลว ดวยเหตุผลที่ติดภารกิจสําคัญที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
2. มีพนักงานระดับบริหารเขารวมประชุมดังนี้
(1) นางวิไล
ฉัททันตรัศมี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายการเงินและบัญชี
(2) นางดุษฎี
ศิริชัยเทวินทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
(3) นายเปรื่อง ปยะชาติ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจ 3
3. เพื่ อ ความเข า ใจตรงกั นในการลงมติ ใ นแตล ะระเบี ย บวาระของการประชุ ม ประธาน
กรรมการไดแจงวิธีการลงคะแนนเสียงตอที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้
3.1 ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
3.2 ในกรณี ที่ ไ ม มี ผู ใ ดแสดงความเห็ น คั ด ค า น หรื อ แสดงความเห็ น เป น อย า งอื่ น
นอกเหนื อ จากที่ ป ระธาน หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เสนอ ให ถื อ ว า ที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบหรืออนุมัติเปนเอกฉันท
3.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการลงคะแนนเสียง
ในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูรับมอบฉันทะที่ยังมิไดแจงความ
ประสงคของผูถือหุนเมื่อลงทะเบียน จะตองแถลงตอที่ประชุมกอนการลงคะแนน
วา เปนผูถือหุนชื่อใดหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนใด มีคะแนนเทาใด และจะ
ออกเสี ย งในมติ นั้ น ๆ อย า งใดด ว ย รวมทั้ ง ส ง บั ต รลงคะแนนให เ จ า หน า ที่ เ พื่ อ
รวบรวมคะแนน
ประธานเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เปนผูอานรายงานการประชุมดังกลาวใหที่ประชุมไดทราบอีกครั้งหนึ่งแลว
ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือ
หุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
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ไมมีผูถือหุนในหองประชุมทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุม
ผูถือหุนขางมากไดใหการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2548 ดังกลาวตามเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 1
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน = 1 เสียง)
o เห็นดวย
7,833,299,296
o ไมเห็นดวย
o งดออกเสียง
157,838,600
รวม
7,991,137,896

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป

ประธานแจงตอที่ประชุมวา รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดปรากฏอยูในสาร
จากประธานกรรมการและรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป
2548 ตามที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกคนพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว ขอใหท่ีประชุมรับรอง
รายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2548 ตลอดจนใหสัตยาบันแกการ
ดําเนินการทั้งหลายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารไดกระทําไปในรอบป 2548 ที่ผานมา
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อความถูกตองและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ฝายจัดการจึงไดทําการแกไขเพิ่มเติมขอความในรายงานประจําป 2548 หนา 84 - 86 และ หนา 122 – 123
เรื่ อ งลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ในหั ว ข อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง และรายการระหว า งกั น ทั้ ง นี้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแนบไวในรายงานประจําป 2548 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกคนพรอม
กับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
ผูถือหุนขางมากรับทราบและไดใหการรับรองรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทประจําป 2548 ตลอดจนใหสัตยาบันแกบรรดากิจการทั้งหลายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริหารไดกระทําไปในรอบปที่ผานมาตามที่คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2548
ตลอดจนใหสัตยาบันแกบรรดากิจการทั้งหลายที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
ไดกระทําไปในรอบป 2548 ที่ผานมา
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ผูถือหุนออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 2
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน = 1 เสียง)
o เห็นดวย
7,849,223,896
o ไมเห็นดวย
o งดออกเสียง
141,914,000
รวม
7,991,137,896

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานเสนอตอที่ประชุมวา งบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548 พรอมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลว ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ไดจัดพิมพไวใน
หนังสือรายงานประจําป 2548 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกคนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว หาก
ผูถือหุนประสงคจะขอใหคณะกรรมการและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในปญหาใด ขอไดโปรด
สอบถาม
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผูถือหุนสอบถามและใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ ดังนี้
ขอ 1. ตามรายงานประจําป 2548 ของบริษัทฯ หนา 107 หัวขอ 7. สินคาคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม เปรียบเทียบระหวางป 2548 กับป 2547 มีจํานวนเงินตางกันมาก สืบเนื่องมาจากสาเหตุใด
กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวา สืบเนื่องจากปลายป 2547 บริษัทฯ ไดชะลอการผลิต
เนื่องจากอยูระหวางการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตจาก 2.4 ลานตัน เปน 4 ลานตัน ทําให
ในชวงระยะเวลานั้น ปริมาณสินคาคงคลังทั้งในสวนของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปมีนอยกวาเกณฑปกติ
ของธุรกิจบริษัทฯ แตในป 2548 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายกําลังการผลิตเสร็จเรียบรอยแลว
ดังนั้ น ปริ มาณวั ตถุ ดิบ และสิน คา สํา เร็ จรู ปก็ เข าสู เกณฑป กติ สํา หรั บกํ าลั งการผลิต ที่ 4 ลา นตั น ซึ่งเป น
ปริมาณการผลิตในอัตราที่สูงขึ้นกวาเดิม จึงทําใหเห็นตัวเลขที่ตางกันมาก
ขอ 2. อยากทราบวา เหตุใดบริษัทฯ จึงไดประสบผลการขาดทุนในขณะที่ยอดขายในป
2548 และป 2547 มีปริมาณที่ใกลเคียงกัน
กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวา การที่บริษัทฯประสบผลการขาดทุนในป 2548 มีปจจัยหลัก
ที่สําคัญอยู 2 ประการ คือ
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2.1 ปจจัยดานกําลังการซื้อลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําใหปริมาณยอดขาย
ต่ํากวาประมาณการที่คาดไว ในกรณีนี้ บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนแผนงานในงวดครึ่งปหลัง โดยใหมีการสง
สินคาออกไปขายยังตางประเทศมากขึ้น เนื่องจากแนวโนมในตลาดเหล็กโลกดีและขยายตัวอยางตอเนื่อง
ดังนั้น ในป 2548 บริษัทฯ สามารถสงสินคาออกไปขายไดถึงอัตรารอยละ 18 เพิ่มขึ้นจากอดีตที่ผานมาซึ่ง
บริษัทฯ ไดสงสินคาออกไปขายในอัตรารอยละ 10
2.2 ปจจัยดานราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงอยางรุนแรง สาเหตุจากการที่ประเทศสาธารณ
รัฐประชาชนจีน มีกําลังการผลิตเกินความตองการ ทําใหราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลง ตั้งแตในชวง
ไตรมาสที่ 2 ของป 2548 มาแตะจุดต่ําสุดประมาณปลายเดือนธันวาคม 2548 และเดือนมกราคม 2549 ซึ่ง
เปนชวงปดงบการเงินสําหรับงวดการบัญชีปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทฯ พอดี บริษัทฯ ได
จัดทํางบการเงินอยาง Conservative และเปนไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่ง
กําหนดใหบริษัทฯ ตองตั้งสํารองคาเผื่อการลดมูลคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปใหอยูในราคามูลคาที่คาดวา
จะไดรับสุทธิ เปนเงิน 2,662.6 ลานบาท จึงทําใหบริษัทฯแสดงผลการขาดทุนสุทธิจํานวน 1,536.3 ลานบาท
ขอ 3. อยากทราบวาบริษัทฯ มีมาตรการการบริหารจัดการสินคาคงคลัง(Stock) ของบริษัทฯ
ในป 2549 อยางไร
ประธานไดชี้แจงวา คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบายการบริหาร
จัดการสินคาคงคลังทั้งในสวนของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปไวแลววา ไมควรเกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับประเภทและชนิดสินคาหรือวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจําเปนตองมี Stock ใหเพียงพอ
ตอความตองการของลูกคา เมื่อถึงเวลาที่ตองผลิตตามคําสั่งซื้อแลว จะไดไมขาดแคลน นอกจากนี้คณะ
กรรมการบริษัทฯ ยังไดคํานึงถึงความเสี่ยงที่บริษัทฯจะขาด Stock กับความเสี่ยงที่ Stock อาจจะมีมากเกิน
ไปในบางครั้ง โดยไดพยายามหาจุดที่เหมาะสมและดีที่สุด(Optimum) แตในป 2548 เปนปที่มีสภาวการณ
ผันผวนมาก ทําใหบริษัทฯ มี Stock เกินจุดนี้ไปบาง แตก็ยังอยูในเกณฑที่บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลได
ขอ 4. อยากทราบวา เหตุใดบริษัทฯ จึงตองทําการบันทึกบัญชีการตั้งคาเผื่อการลดมูลคา
วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปในป 2548 เปนเงินจํานวนสูงมาก บริษัทฯ ใชเกณฑมาตรฐานใดมาพิจารณา
เกี่ยวกับการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
ประธานไดชี้แจงวา ตามที่กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงแลววา การที่บริษัทฯ มีผลการ
ขาดทุนในป 2548 เนื่องจากความผันผวนดานราคาเหล็กในตลาดโลก ทําใหราคาตลาดต่ํากวาราคาทุน เปน
เหตุใหบริษัทฯ มีความจําเปนตองตั้งคาเผื่อการลดมูลคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเปนเงิน 2,662.6 ลาน
บาท ซึ่งการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาดังกลาวก็เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรับรองโดยทั่วไป แมบริษัทฯ
ยังไมไดขายจริง แตตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหตองตั้งสํารองไว บริษัทฯ ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม
ปฏิบัติได จึงทําใหบริษัทฯ มีผลแสดงการขาดทุนสุทธิ จํานวน 1,536.3 ลานบาท
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ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การตั้งคาเผื่อการลดมูลคาดังกลาวเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับรองโดยทั่วไป ซึ่งก็สอดคลองกับเกณฑกฎหมายภาษีอากรดวย ในการ
ตีราคาสินคาคงเหลือจะตองตีตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ํากวา ซึ่งกรรมการผูจัดการใหญก็ไดชี้แจงให
ทราบแลววา ราคาทุนที่บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและตนทุนสินคาสําเร็จรูปมีราคาตลาดต่ํากวาราคาทุน ก็ตอง
ปรับปรุงใหอยูในราคาตลาด คือ มูลคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิ (net realizable value) ของสินคาสําเร็จรูป
นั้น ซึ่งเปนการลงรายการปรับปรุงราคาเทานั้น ยังไมไดขาดทุนจริง
ขอ 5. ตามรายงานประจําป 2548 ของบริษัทฯ หนา 98 งบกําไรขาดทุน จะเห็นวา ยอดขาย
ในป 2548 และ 2547 ไมตางกันมาก แตทําไมคาใชจายในการขายและบริหารของป 2548 จึงสูงกวาป 2547
มาก ตางกันเกือบ 400 ลานบาท สืบเนื่องมาจากสาเหตุใด
กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวา ตามที่ไดชี้แจงใหทราบขางตนแลววา ในป 2548 บริษัทฯ มี
การสงสินคาออกไปขายยังตางประเทศในปริมาณที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยที่สวนใหญการ
สงสินคาออกดังกลาวจะกําหนดราคาขายรวมคาขนสงไวดวย สวนมากจะเปนการขายในเงื่อนไข C&F คา
ขนสงในสวนนี้ก็จะนําไปรวมเปนคาใชจายในการขายและบริหาร ดังนั้น จึงเปนผลทําใหมีคาใชจายในการ
ขายและบริหารในป 2548 สูงกวาป 2547 ดังกลาว
ผูถือหุนขางมากเห็นวา งบการเงินประจําป 2548 ดังกลาว ไดผานการตรวจสอบและรับรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีถูกตองแลว จึงเห็นควรอนุมัติตามเสนอ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ตามที่ประธานไดเสนอทุกประการ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 3
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน = 1 เสียง)
o เห็นดวย
7,849,223,896
o ไมเห็นดวย
o งดออกเสียง
141,914,000
รวม
7,991,137,896

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2548

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานและงบการเงิน
ประจําป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 2 และ 3 แลวนั้น ปรากฏวาการ
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ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 2548 ที่ผานมา ไดแสดงผลขาดทุนสุทธิจํานวน 1,536.3 ลานบาท ทั้งนี้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ช ะลอตัว ประกอบกับ บริษัทฯ ตอ งทําการบั นทึกบั ญชีใ นงบการเงินดังกลา ว
โดยรวมคาเผื่อการลดมูลคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทฯ จํานวน 998.4 และ 1,664.2 ลานบาท
ตามลําดับ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหงดการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2548
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
มีผูถือหุนรายหนึ่ง ไมเห็นดวย โดยตั้งขอสังเกตวา บริษัทฯ นาที่จะจายเงินปนผลได ถาหากนับ
ถึงวันนี้ ราคาเหล็กขึ้นราคาแลว จะทําใหบริษัทฯ มีกําไร ก็ใหทําการปรับปรุงแกไขงบการเงินโดยลดจํานวน
เงินสําหรับการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปลง ก็จะทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพียงพอที่จะ
จายเงินปนผลแกผูถือหุนได
ประธานไดชี้แจงวา การพิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2548 นั้น จะตองพิจารณาจากงบ
การเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แมในปจจุบันนี้ ราคาเหล็กจะขึ้นเปนเทาใดก็ตาม ก็ไม
สามารถที่จะทําการปรับปรุงแกไขรายการในงบการเงินประจําป 2548 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีเปนที่ถูกตองเรียบรอยแลวได อีกทั้งยังเปนการปฏิบัติตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
ผูถือหุนขางมากรับทราบ และเห็นวา เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติ
ใหงดเวนการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหงดการจัดสรรกําไรและงดเวนจายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานประจําป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุก
ประการ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 4
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน = 1 เสียง)
o เห็นดวย
7,849,162,896
o ไมเห็นดวย
61,000
o งดออกเสียง
141,914,000
รวม
7,991,137,896
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจงตอที่ประชุมวา กรรมการบริษัทฯ ที่ไดจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชยในขณะนี้
มีอยูทั้งหมด 15 คน คือ
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

นางประภา
นายมารวย
นางเกษรี
นายสมชาย
นายกมล
นายทวี
นายวิน
นายณัฐวิทย

วิริยประไพกิจ
ผดุงสิทธิ์
ณรงคเดช
พิพิธวิจิตรกร
จันทิมา
บุตรสุนทร
วิริยประไพกิจ
บุณยะวัฒน

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.

นายวิทย
นายวิสิทธิ์
นายทองฉัตร
นายทวีศักดิ์
นายประทีป
นายปยะ
นายเพิ่มพูน

วิริยประไพกิจ
นอยพันธุ
หงศลดารมภ
เสนาณรงค
บุปผาอินทร
วิริยประไพกิจ
ไกรฤกษ

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 นี้ มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งได
ดําเนินการไปตามขอบังคับของบริษัทฯ จํานวน 5 คน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

นางประภา
นายวิทย
นายทวี
นายทวีศักดิ์
นายปยะ

วิริยประไพกิจ
วิริยประไพกิจ
บุตรสุนทร
เสนาณรงค
วิริยประไพกิจ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 คน มีสิทธิไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนให
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ไดอีกวาระหนึ่ง
ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 ที่ประชุมได
พิจารณาสรรหาผูที่มีความเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดังกลาวโดยพิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางานทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน รวมทั้งการเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ เรียงลําดับเปนรายบุคคลแลวเห็นวา บุคคลที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 คนดังกลาวนั้น เปนผูที่มีความรูความสามารถและ/หรือประสบการณใน
ดานสาขาวิชาการตางๆ อีกทั้งกรรมการบางคนยังเปนผูริเริ่มกอตั้งบริษัทฯ และเปนกําลังสําคัญในการบริหาร
กิจการงานของบริษัทฯ ใหมั่นคงและเจริญกาวหนาตลอดมา จึงมีมติเห็นชอบใหเลือกกรรมการทั้ง 5 คน
ดังกลาวขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯตอไปอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งใหดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน แลวแตกรณีตอไปตามเดิม
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คณะกรรมการสรรหาจึงขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาในเรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทราบและพิจารณานํา
เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในสวนที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควรตอไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 ไดพิจารณาแลว
เห็นวา กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 5 คนดังกลาว เปนผูที่มีความรูความสามารถและ/
หรือประสบการณในดานสาขาวิชาการตางๆ อีกทั้งกรรมการบางคนยังเปนผูริเริ่มกอตั้งบริษัทฯและเปนกําลัง
สําคัญในการบริหารกิจการงานของบริษัทฯ ใหมั่นคงและเจริญกาวหนาตลอดมา จึงมีมติเปนเอกฉันทเห็น
ควรใหเลือกตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งใหดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน แลวแตกรณีตอไปตามเดิมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาใน
คราวประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2549 ดังกลาวตามเสนอ ทั้งนี้ โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 17 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตอไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในประวัติยอ และ
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาที่ไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมและจัดพิมพไว
ในรายงานประจําป 2548 แลว
เพื่อความโปรงใส ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระดังกลาวเปนรายบุคคล
มีผูถือหุนรายหนึ่ง ไดตั้งสังเกตวา เนื่องจากทางบริษัทฯ ไมไดนําบุคคลภายนอกที่มีความรู
ความสามารถเขามาเปรียบเทียบใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ รวมดวย จึงไมเห็นดวย
ประธานไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีครบถวนแลว โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญ
เปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเหมาะสมทั้งที่เปนบุคคลซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ ต อ งออกตามวาระดั ง กล า วและบุ ค คลภายนอกโดยทั่ ว ไปเพื่ อ นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามขั้นตอนตอไป
ผูถือหุนขางมากเห็นวา เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเปนไปดวย
ความโปรงใส อันสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นดวยและขอรับรอง และขอใหประธาน
ดําเนินการตามระเบียบวาระนี้ตอไป
ที่ประชุมไดพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตาม
วาระเปนรายบุคคลดังนี้
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1. นางประภา

วิริยประไพกิจ มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน
มีผูคัดคาน
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

7,849,162,896 เสียง
61,000 เสียง
141,914,000 เสียง

2. นายวิทย

วิริยประไพกิจ มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน
มีผูคัดคาน
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

7,849,162,896 เสียง
61,000 เสียง
141,914,000 เสียง

3. นายทวี

บุตรสุนทร

มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน
มีผูคัดคาน
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

7,849,162,896 เสียง
61,000 เสียง
141,914,000 เสียง

4. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค

มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน
มีผูคัดคาน
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

7,849,162,896 เสียง
61,000 เสียง
141,914,000 เสียง

วิริยประไพกิจ มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน
มีผูคัดคาน
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

7,849,162,896 เสียง
61,000 เสียง
141,914,000 เสียง

5. นายปยะ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 5 คนที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ ตามวาระในครั้งนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งให
ดํา รงตํา แหนง ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห าร กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และกรรมการกําหนดคาตอบแทน แลวแตกรณีตอไปตามเดิมตามความเห็น
ชอบของคณะกรรมการสรรหาในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2549 ดังกลาวดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
วาระที่ 6

นางประภา วิริยประไพกิจ
นายวิทย วิริยประไพกิจ
นายทวี
บุตรสุนทร
นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค
นายปยะ วิริยประไพกิจ

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

รับทราบการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานแถลงวา ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ
บริษัทฯ แลวดังนี้
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1. คาตอบแทนในรูปเงินคาเบี้ยประชุมที่ไดจายใหแกกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุด
ตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้งขึ้น ตามอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 มีหลักเกณฑดังนี้
(1) (1.1) ประธานกรรมการบริษัท
31,250 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท
25,000 บาท/เดือน
(1.2) ประธานกรรมการบริหาร
18,750 บาท/เดือน
กรรมการบริหาร
15,000 บาท/เดือน
(1.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ
18,750 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/ครั้ง
(1.4) ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
10,000 บาท/ครั้ง
(1.5) ประธานกรรมการสรรหา
12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา
10,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัทฯคนใดที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้งขึ้น ก็จะไดรับคาตอบแทนในฐานะเปนกรรมการชุดนั้น
อีกตามภาระงานและเวลาที่ตองใชเพิ่มขึ้น
2. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะที่มาปฏิบัติหนาที่บริหารกิจการ
งานของบริษัทฯ ในลักษณะเต็มเวลา ใหไดรับคาตอบแทนเพิ่มอีกคนละ 300,000.-บาท
ตอเดือน และ 200,000.-บาทตอเดือน ตามลําดับ สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบจะ
ไดรับคาตอบแทนในฐานะที่ปรึกษากิจการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีก 10,000.บาทตอเดือน
3. คาเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไมเกินคนละ 20,000.บาท ตามอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544
สําหรับกรรมการบริษัทฯคนใดที่บริษัทผูรับประกันไดปฏิเสธการรับประกันบางประเภท
ทั้งหมดและ/หรือยกเวนไมคุมครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไมวาดวย
สาเหตุใดก็ตาม ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2545 ไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทฯ เปนผูรับภาระการประกันโดยตรงใหกับกรรมการบริษัทฯ ทุกคนที่บริษัท
ผูรับประกันไดปฏิเสธการรับประกันดังกลาวในวงเงินเทากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิ
ประโยชนที่บริษัทผูรับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ใหความคุมครอง
แกกรรมการบริษัทฯ ในอัตราคาเบี้ยประกันที่ผูถือหุนไดอนุมัติไวแลว
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4. กรรมการที่เปนพนักงานบริษัทฯ ดวย จะไดรับคาตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทฯ
เทานั้น จะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการแตอยางใด
5. คาตอบแทนกรรมการที่เปนประเภทเงินบําเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจําป
5.1 การจายเงินบําเหน็จกรรมการจะจายเมื่อมีการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุนเทานั้น
หากปใดบริษัทฯ มิไดมีการจายเงินปนผลแกผูถือหุน กรรมการบริษัทฯ ก็จะไมไดรับ
เงินบําเหน็จกรรมการในปนั้นๆ
5.2 อัตราการจายบําเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจายในอัตรารอยละ
0.25 ถึง 0.50 ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน และใหประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร ไดรับเงินบําเหน็จกรรมการมากกวากรรมการรอยละ
10 และรอยละ 5 ตามลําดับ
5.3 ในกรณีที่กรรมการคนใดดํารงตําแหนงไมครบป ใหจายเงินบําเหน็จกรรมการตาม
สัดสวนของระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
สําหรับในป 2548 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 อนุมัติให
จายบําเหน็จกรรมการประจําป 2547 แกคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 14 คน (ยกเวนนาย
วิน วิริยประไพกิจ กรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งมีฐานะเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ)
ตามหลักเกณฑที่เสนอโดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนยึดหลักอิงกับการจายเงิน
ปนผลแกผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งถือไดวามีการเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยรวมทางออม ในอัตราประมาณรอยละ 0.25 ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน (ในป
2547 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 13,101,280,000 หุน หุนละ 0.15
บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น 1,965,192,000.-บาท) โดยใหประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการบริหาร ไดรับเงินบําเหน็จกรรมการมากกวากรรมการรอยละ 10 และ
รอยละ 5 ตามลําดับ คิดเปนเงินรวม 4,913,000.- บาท (สี่ลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
บาท) แยกเปนดังนี้
o ประธานกรรมการบริษัท จํานวน 1 คน
o ประธานกรรมการบริหาร จํานวน 1 คน
o กรรมการบริษัท
จํานวน 12 คน คนละ

381,920 บาท
364,560 บาท
347,210 บาท

ทั้งนี้ ใหคงหลักเกณฑการจายคาตอบแทนตามขอ 1 ถึง 5 ดังกลาวขางตนตลอดไป จนกวา
ที่ประชุมผูถือหุนจะไดพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
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สรุปจํานวนเงินคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯแตงตั้งขึ้นไดรับทั้งสิ้นในป 2548
(หนวย : บาทตอป)

ลําดับ

1

รายชื่อคณะกรรมการ
และตําแหนง

นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2 นางประภา วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท
3 นางเกษรี ณรงคเดช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
4 นายวิสิทธิ์ นอยพันธุ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา
5 นายประทีป บุปผาอินทร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา
6 นายทองฉัตร หงศลดารมภ
กรรมการอิสระ
7 นายทวี บุตรสุนทร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
8 นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
9 นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค
กรรมการบริษัท และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
10 นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา
11 นายวิทย วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหาร
12 นายปยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

คาเบี้ย
ประชุม
รวม
491,250

บําเหน็จ
กรรมการ
ป 2547

รวม
คาตอบแทน
ที่เปนตัวเงิน

2,140

381,920

4,475,310

คาตอบแทน คา
ปฏิบัติงาน ประกัน
เต็มเวลา
3,600,000

255,000

-

2,140

347,210

604,350

517,500

-

2,140

347,210

866,850

440,000

-

2,140

347,210

789,350

430,000

-

19,311

347,210

796,521

270,000

-

19,311

347,210

636,521

357,500

-

2,140

347,210

706,850

505,000

-

2,140

347,210

854,350

325,000

-

2,140

347,210

674,350

295,000

-

2,140

347,210

644,350

2,140

364,560

3,250,450

2,140

347,210

784,350

483,750

435,000

13

2,400,000

-

(หนวย : บาทตอป)

ลําดับ

รายชื่อคณะกรรมการ
และตําแหนง

13 นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
14 นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
15 นายวิน วิริยประไพกิจ*
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ

คาเบี้ย
ประชุม
รวม

คาตอบแทน คา
ปฏิบัติงาน ประกัน
เต็มเวลา

บําเหน็จ
กรรมการ
ป 2547

รวม
คาตอบแทน
ที่เปนตัวเงิน

435,000

-

2,140

347,210

784,350

435,000

-

2,140

347,210

784,350

-

-

-

-

-

* นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไมไดรับคาเบี้ยประชุม คาตอบแทน และ
บําเหน็จกรรมการ

โดยที่หลักเกณฑการจายเงินบําเหน็จกรรมการจะจายไดตอเมื่อบริษัทฯ มีการจัดสรรเงินปนผล
แกผูถือหุนเทานั้น หากปใดบริษัทฯ มิไดมีการจายเงินปนผลแกผูถือหุน กรรมการบริษัทฯ ก็จะไมไดรับเงิน
บําเหน็จกรรมการในปนั้นๆ ดังนั้น ในป 2548 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทําใหบริษัทฯ ประสบภาวะ
ขาดทุนจํานวน 1,536.3 ลานบาท (รวมคาเผื่อการลดมูลคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทฯ จํานวน
998.4 และ 1,664.2 ลานบาท ตามลําดับ) บริษัทฯจึงไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามกฎหมาย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 จึงไดมีมติอนุมัติ
ใหงดเวนการจายคาตอบแทนที่เปนประเภทเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2548 แกคณะกรรมการบริษัทฯ
ดวย
จึงขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อทราบ
มีผูถือหุนรายหนึ่ง ไดตั้งสังเกตวา ในประเด็นเรื่องคาตอบแทนในรูปบําเหน็จกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการมีมติใหงดเวนการจายนั้น ไมเห็นดวย เนื่องจากหากกรรมการไดปฏิบัติหนาที่กรรมการมาโดย
ตลอด ก็สมควรที่จะไดรับคาตอบแทนดังกลาว แมวาบริษัทฯ จะไมไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนก็ตาม
ประธานไดชี้แจงวา การที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติงดเวนการจายคาตอบแทนที่เปน
ประเภทเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2548 แกคณะกรรมการบริษัทฯ ก็เปนไปตามมติของที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ผานมาซึ่งไดมีมติอนุมัติไวตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยยึด
หลั กว า ถ า หากในกรณี ผูถื อ หุนไม ไ ดเ งิน ปน ผล กรรมการบริษั ทฯ ก็ ไ มข อรั บ คา ตอบแทนในรู ป บํา เหน็ จ
กรรมการ อยางไรก็ตาม แมคณะกรรมการบริษัทฯ จะไมไดรับบําเหน็จในปนี้ ก็จะปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทฯอยางเต็มที่ เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยเฉพาะผูถือหุนของบริษัทฯ
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ผูถือหุนไดรับทราบการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทฯ สําหรับป 2548 เปนรายบุคคล
และการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหงดเวนการจายคาตอบแทนประเภทบําเหน็จกรรมการประจําป
2548 ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกลาวตามเสนอ
ที่ประชุมรับทราบการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุด
ตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้นสําหรับป 2548 เปนรายบุคคล รวมทั้งการที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหงดเวนการจายคาตอบแทนประเภทบําเหน็จกรรมการประจําป 2548
ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ซึ่งมีผลตั้งแต
วันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป 2548 คือ บริษัท ดีลอยท ทูช
โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด โดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือนาย
ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3709 ไดครบกําหนดวาระการสอบบัญชีแลว ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 จึง
ตองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2549 นี้ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด โดย
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3709
ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง โดยไดมีหนังสือเสนอคาสอบบัญชี(Proposal)
สําหรับป 2549 มายังบริษัทฯ เพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯสําหรับป 2549 ดังนี้
y นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3440 และ/หรือ
y นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 และ/หรือ
y นางสาวสมพร ดุลยวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3709
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2. ใหความเห็นชอบคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) สําหรับป 2549 จํานวน 2,730,000.-บาท และคาใชจายอื่นประเภท Out-ofpocket Expense จํานวน 80,000.-บาท นอกจากนี้ยังมีคาตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 100,000.-บาท
อนึ่ง เมื่อคิดรวมเฉพาะคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับป 2549 ของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยทั้ง 2 แหง (บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด และบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด) จะเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,348,000.-บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปนรอยละ 17.80
สําหรับเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ยอนหลัง 3 ป โดยนับจากป 2546 เปรียบเทียบกับป 2549
ปรากฏดังนี้
(หนวย : บาท)

ป
2546
2547
2548
2549

คาสอบทาน
ตอไตรมาส
285,000
285,000
310,000
390,000

คาสอบทานสาม
ไตรมาส
855,000
855,000
930,000
1,170,000

คาตรวจสอบ
ประจําป
1,325,000
1,325,000
1,481,000
1,560,000

รวมเงินคาสอบ
บัญชี
2,180,000
2,180,000
2,411,000
2,730,000

Out-of-pocket
Expense
80,000
80,000
80,000
80,000

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเห็นควรใหสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ (Deloitte) ได
ตรวจสอบบริษัทฯ เปนกรณีพิเศษเพื่อเสนอรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับตามบัตรสงเสริมการลงทุน และสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัท
สุ ไชยยศ (Deloitte) ไดเสนออัตราคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับกรณีดังกลาวในป 2549 เปนจํานวน
100,000.- บาท
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแตงตั้งสํานักงานสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด โดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3440 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือนางสาวสมพร ดุลย
วิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3709 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 อีกวาระหนึ่ง โดยให
ไดรับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี สําหรับป 2549 เปนเงินจํานวน 2,730,000.-บาท และคาตรวจสอบเปน
กรณีพิเศษเพื่อเสนอรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
บริษัทฯ ไดรับตามบัตรสงเสริมการลงทุน เปนเงินจํานวน 100,000.- บาท รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ตามที่จาย
จริง ดังนี้
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• คาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2549
• คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เปนเงินไมเกินปละ
(ไตรมาสละ 390,000.- บาท)
• คาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษเพื่อเสนอรายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับตามบัตรสงเสริม
การลงทุน

1,560,000.- บาท
1,170,000.- บาท
100,000.- บาท

และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีประจําป 35,000.-บาท และสําหรับการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส เปนเงินไมเกินปละ 45,000.-บาท (ไตรมาสละ 15,000.-บาท) รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ
ตามที่จายจริง
จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดสรุปรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2542 ถึงป
2548 ที่ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนดังนี้
ป
2542

2543 ถึง 2546

2547

2548

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
ศาสตราจารยเติมศักดิ์ กฤษณามระ
นางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล
นายนิติ จึงนิจนิรันดร
นางสาวจงจิตต หลีกภัย
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
นางสาวจงจิตต หลีกภัย
นางนัชลี บุญญะการกุล
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
นางสาวสมพร ดุลยวิทย
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
นางสาวสมพร ดุลยวิทย
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เลขทะเบียน
1106
3005
3809
2649
3356
2649
3126
3356
3440
3356
3709
3440
3356
3709

ผูถือหุนสอบถามและใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ ดังนี้
ขอ 1. ผูถือหุนรายหนึ่งไมเห็นดวยกับการเสนอชื่อผูสอบบัญชีมาใหที่ประชุมพิจารณาเพียง
รายเดียว โดยใหขอสังเกตวา ควรจะเสนอชื่อสํานักงานสอบบัญชีรายอื่นมาเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ พรอม
ทั้งใหแจงคาใชจายการสอบบัญชีที่แตกตางกันใหทราบดวย
ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา ในกรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบก็
ไดทําการพิจารณาสรรหาสํานักงานสอบบัญชีที่มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดย
กอนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น ก็จะตองขอขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
กับสํานักงานสอบบัญชีอื่นดวยทุกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนเงินคาสอบบัญชีและกําลัง
ความสามารถของสํานักงานสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินและในประเด็นปจจัยอื่นๆ ดวย ซึ่งในแต
ละปก็จะไดพิจารณาเปรียบเทียบกับหลายสํานักงานสอบบัญชีอยูแลว
สวนประเด็นที่ขอใหเปดเผยจํานวนเงินคาสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีอื่นที่ไดเสนอมา
เพื่อการเปรียบเทียบในการคัดเลือกนั้น เห็นวา ไมเหมาะสม ควรที่จะตองคํานึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ดวย
ขอ 2. ผูถือหุนไดขอใหชี้แจงถึงเหตุผลที่ยอมใหมีการปรับจํานวนเงินคาสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น
กวาปที่ผานมา
ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา การที่สํานักงานสอบบัญชีไดปรับเพิ่มจํานวนเงินคา
สอบบัญชีนั้น เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุนกูในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการ
ดังกลาว ผูสอบบัญชีจะตองใชวิธีการตรวจสอบตามกฎหมาย Sarbanes-Oxley ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปน วิธีก ารตรวจสอบที่ มีค วามซับ ซอนมากและต อ งมีความรับผิ ด ชอบมากกวา ด วยเหตุ ผลนี้ สํ านั ก
งานสอบบัญชีจึงไดขอปรับเพิ่มจํานวนเงินคาสอบบัญชีดังกลาว และดวยเหตุผลเดียวกันนี้ สํานักงานสอบ
บัญชีบางรายที่บริษัทฯ ไดติดตอไปก็ไมยอมรับเปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ
ขอ 3. ผูถือหุนไดสอบถามวา การที่บริษัทฯจะไปออกและเสนอขายหุนกูที่ตางประเทศ แลวถา
หากตางประเทศไมซื้อเลย บริษัทฯ จะไดรับสวนลดจากสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
หรือไม และสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จะรับประกันไดหรือไมวาตางประเทศนั้นจะซื้อ
หุนกูที่บริษัทฯ ออกทั้งหมด
ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา สํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ คง
จะรับรองใหไมได เพราะวา สํานักงานสอบบัญชีไมใชบริษัทรับประกันการจัดจําหนายหุนกู แตสิ่งที่ผูสอบ
บัญชีทําไดก็คือ รับรองวา งบการเงินของบริษัทฯที่จะไปนําเสนอการขายหุนกูในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบงบการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาแลวหรือไม ซึ่งเปนคน
ละหนาที่กันกับในการที่จะรับประกันวาจะขายหุนกูไดหรือไม
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ผูถือ หุน ขา งมากได ให การรั บ รองใหแ ตง ตั้ง บริ ษัท ดี ลอยท ทู ช โธมั ทสุ ไชยยศ จํ ากั ด โดย
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย เปน
ผูสอบบัญชีบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2549 ตอไป โดยใหไดรับเงินคาสอบบัญชีและคาใชจาย
ตางๆ ตามที่ผูสอบบัญชีเสนอมา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและ
ออกเสี ย งลงคะแนน อนุ มั ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง บริ ษั ท ดี ล อยท ทู ช โธมั ท สุ ไชยยศ จํ า กั ด โดยนางสาว
ธนาวรรณ อนุรัตนบดี และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือนางสาวสมพร ดุลยวิทย
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 ตอไปโดยกําหนดจํานวนเงินคาธรรมเนียมการสอบ
บัญชีประจําป 2549 รวมคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเปนเงินไมเกินปละ 2,730,000.- บาท
และคาตรวจสอบเปนกรณีพิเศษเพื่อเสนอรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ซึ่งเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดรับตามบัตรสงเสริมการลงทุน เปนเงินไมเกิน 100,000.บาทและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีประจําป 35,000.-บาท และสําหรับการสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส เปนเงินไมเกินปละ 45,000.-บาท (ไตรมาสละ 15,000.-บาท) รวมทั้งคาใชจาย
อื่นๆ ตามที่จายจริงซึ่งมีหลักเกณฑตามที่ผูสอบบัญชีเสนอมา นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดมีมติอนุมัติ
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารเป น ผู มี อํ า นาจพิ จ ารณากํ า หนดค า ใช จ า ยพิ เ ศษหากมี ง านบริ ก ารอื่ น
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติเปนเรื่องๆ ไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
พรอมทั้งใหสัตยาบันแกการสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีไดกระทําไปแลวในระหวางป 2549
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในระเบียบวาระที่ 7
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน = 1 เสียง)
o เห็นดวย
7,846,751,596
o ไมเห็นดวย
61,000
o งดออกเสียง
144,325,300
รวม
7,991,137,896

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมไดพิจารณาซักถาม ตลอดจนใหขอสังเกต และลงมติใน
ระเบียบวาระตางๆ ตามลําดับในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครบถวนแลว หากผูถือหุนมี
ขอเสนอแนะประการใด หรือยังมีขอสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีรับฟงและ
ชี้แจงตอบขอซักถามของผูถือหุน
วาระที่ 8

ผูถือหุนสอบถามและใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ ดังนี้
ขอ 1. จากผลประกอบการของป 2547 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 5,333.2 ลานบาท แตในป
2548 บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนถึงกวา 1,536.3 ลานบาท มีความแตกตางกันมาก เทาที่ทราบเกิดจาก
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การ Stock สินคา และมูลคาของเหล็กที่ลดลง จึงทําใหเกิดการขาดทุนดังกลาว อยากทราบวา เหตุใดที่ทําให
บริษัทฯ ขาดทุนถึงขนาดนี้
ประธานกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา สาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ ตองประสบผลการขาดทุนนั้น โดย
สวนใหญกรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงใหทราบแลว อยางไรก็ตาม ขออธิบายเสริมวา เนื่องจากในชวง
ปลายเดือนธันวาคม 2547 เปนชวงระหวางการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตจาก 2.4 ลานตัน
เปน 4 ลานตัน บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทตางประเทศมาทําการติดตั้งและทดลองเดินเครื่องจักรให ในตอนแรก
คาดวาจะแลวเสร็จโดยใชเวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน และสามารถเปดเดินเครื่องไดในเดือนกุมภาพันธ
2548 แตเนื่องจากอัตราการเพิ่มกําลังการผลิต (ramp up) ไมสามารถเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหการ
ผลิตสินคาของบริษัทฯ ตองลาชาออกไป และมีคาใชจายเกิดขึ้นซึ่งเปนคาใชจายคงที่ ไมวาจะเปนดาน
แรงงาน ดอกเบี้ย และอื่นๆ
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน เปนเพราะวา สภาวการณตลาด
เหล็กโลกในปที่ผานมาเกิดความผันผวนมากเปนพิเศษ สืบเนื่องมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต
เดิมไมเคยผลิตเหล็กจนเกินความตองการของตลาดภายในประเทศ อีกทั้งยังนําเขาเหล็กจากตางประเทศ
เปนจํานวนมาก สําหรับในปที่ผานมา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดทําการผลิตเหล็กจํานวนมากจน
เกิ น ความต อ งการของตลาดภายในประเทศ เป น เหตุ ใ ห สิ น ค า เกิ น ความต อ งการ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน จึง ตองประกาศลดกํ าลังการผลิตลงประมาณรอยละ 5 และหันไปสงสินคา ออกขาย
ตางประเทศ อันสงผลกระทบตอตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน รวมทั้งประเทศไทย ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ชะลอตัว จึงทําใหราคาเหล็กตกต่ํา อันเปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองตั้งคา
เผื่อการลดมูลคาวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนดังกลาว
ขอ 2. มีผูถือหุนไดตั้งขอสังเกตและเสนอแนะใหบริษัทฯ จัดทําบทวิเคราะหเรื่องที่สําคัญไว
ในรายงานประจําป รวมทั้งไดทวงติงวา บริษัทฯ ไมควรจัดทํากิจกรรมบางอยางที่ไมใชวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ เชน การจัดประกวดรองเพลงไทยลูกทุงระดับนักเรียน ควรที่จะจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอสังคมโดยรวมตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตลอดจนขอใหเอาใจใสดูแลจัดการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และอื่นๆ
ประธานไดชี้แจงวา กิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมทั้งในดานการพัฒนาทองถิ่นและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมนั้น ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดทําเปนประจําอยางตอเนื่อง โดยแตละกิจกรรมซึ่งไดทําไปนั้น
ไดมีการศึกษาและวิเคราะหอ ยางรอบคอบแลววาจะเปนประโยชนและตรงกับความตองการของชุมชน
โดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับรางวัล ฯพณฯนายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
ซึ่งเปนการรับรางวัลปที่ 3 ตอเนื่องจากที่ไดรับรางวัลประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และประเภทการ
เพิ่มผลผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน มอก. 18001 และรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศเปนปที่ 5 ติดตอกัน และเปน 1 ใน 3 บริษัทที่ไดรับรางวัล
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานดีเดน ระดับประเทศในป
2548 เปนตน ซึ่งเรื่องนี้ไดมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 แลว
ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และไดใหขอคิดเห็นตางๆ
ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอบริษัทฯ แลวกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 15.45 น.

(นายมารวย ผดุงสิทธิ์)
ประธานที่ประชุม
(นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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