
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 1 ของ 10 หน้า 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 
บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา สถานท่ี 
ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชุมพระราม 4 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ชัน้ 4 
เลขที ่1 ถ. สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
 
กรรมการของบริษทัท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1.  ดร. ครรชติ สงิหส์วุรรณ์  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
3.  นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน  กรรมการ กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
4.  นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
5.  นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
6.  นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 
7.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 
 
กรรมการของบริษทัท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 
1.  พล.ต.อ.อาํนวย  เพชรศริ ิ   ประธานกรรมการ 
2.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร   กรรมการ 

 
 
ผูเ้ข้ารว่มการประชมุอ่ืนๆ  
1.  นางสมุาล ีโชคดอีนนัต ์               บรษิทั แกรนทธ์อนตนั จาํกดั 
2.  นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์   บรษิทั  แกรนทธ์อนตนั จาํกดั 
3.  นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล   บรษิทั  แกรนทธ์อนตนั จาํกดั 
4.  นายปกรณ์  อ่อนแกว้   ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี
 
เร่ิมการประชมุ 

ก่อนเริม่การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแกว้ พธิกีรในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ในการ
ประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จาํนวน 37 ราย นับรวม
จาํนวนหุน้ได ้ 212,316,629 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.77 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38 พรอ้มกนันัน้ไดแ้นะนํากรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ทีเ่ขา้รว่มประชุม และชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1.  ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน  



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 2 ของ 10 หน้า 

2.  วธิกีารนบัคะแนนเสยีง คอื 1 หุน้เทา่กบั 1 เสยีง 
3.  เมื่อประธานในที่ประชุมแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ที่ประสงค์ลงคะแนน

เสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืขึน้ และส่งมอบบตัรลงคะแนนทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัจะดาํเนินการนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็
ดว้ยและงดออกเสยีง และจะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ ซึ่งประธานฯ 
จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

4.  หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น โปรดยกมอืและแจ้งชื่อ-
นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาใหซ้กัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยตรง 
หากท่านผูถ้อืหุน้ประสงค์ที่จะเสนอแนะความคดิเหน็อื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คดิเหน็ของทา่นไดใ้นวาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ 

พธิกีรรายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิวา่ ตามทีบ่รษิทัไดเ้ผยแพร่ใน web site ของบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิพื่อรบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 13 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์
2557 นัน้ ปรากฎว่าไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการคดัเลอืก
แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

จากนัน้ ไดส้่งมอบใหน้ายครรชติ  สงิห์สุวรรณ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าว
เปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 
   ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 ประชุม

เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556  ซึ่งไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยปรากฎอยู่ในสิง่ที่
สง่มาดว้ย 1 ของหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  

คณุศิริพร  ขตัตพงษ์  ผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า พบขอ้ความการตอบขอ้ซกัถามในหน้าที ่7 
ของรายงานการประชุมเป็นขอ้ความทีซ่ํ้ากนั   
ทีป่ระชุมรบัทราบ ขอ้ความดงักล่าวเป็นการพมิพซ์ํ้า ไมม่ผีลต่อมตกิารประชุม  ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  212,316,629   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 3 ของ 10 หน้า 

 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2556 ตามทีป่รากฎ
ในรายงานประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายให ้นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  เป็นผูช้ีแ้จง
ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2556 ดงัน้ี 

 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายในปี 2556 จาํนวน 4,092.04 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 
2555 ที่มรีายได้จากการขายจํานวน 4,058.63 ล้านบาท  โดยมปีรมิาณการขายจํานวน 166,336 ตนั 
เพิม่ขึน้จากปี 2555 จํานวน 10,682 ตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.86 และมรีาคาขายเฉลีย่ต่อตนัที ่24,601 
บาท ลดลงเลก็น้อยจากราคาขายเฉลีย่ในปี 2555   

 โครงสรา้งรายไดแ้ยกตามพืน้ทีภ่มูภิาค สรุปไดด้งัน้ี 

พืน้ท่ี มลูค่าขาย (ล้านบาท) สดัส่วน 
สาํนกังานใหญ่ (หาดใหญ่) 2,009 49% 
สาขาโคราช 1,475 36% 
สาขากรุงเทพ 608 15% 

 เปรยีบเทยีบปรมิาณการขาย ตัง้แต่ปี 2554 – 2556 แสดงไดด้งัน้ี  
         หน่วย : ตนั 

พืน้ท่ี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
สาํนกังานใหญ่ (หาดใหญ่) 61,248 72,819 79,067 
สาขาโคราช 57,228 62,505 61,693 
สาขากรุงเทพ 12,740 20,330 25,576 

   
ผลประกอบการในปี 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

1. กําไรขัน้ตน้ มจีํานวน 227.26 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.74% จากปี 2555 ทีม่กีําไรขัน้ตน้ 198.06 
ลา้นบาท  

2. คา่ใชจ้า่ยในการขาย มจีาํนวน 67.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 จาํนวน 7.25 ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นเพิม่ขึน้ 11.94% โดยอตัราทีเ่พิม่ขึน้เป็นคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่สนิคา้ 

3. ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มจีาํนวน 62.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.94% จากค่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 
2555 และมตีน้ทุนทางการเงนิลดลง 7.27% จากการชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ระหวา่งปี 

4. กําไรสุทธสิาํหรบัปี 2556 มจีาํนวน 68.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 28.50% จากปี 2555 ซึง่มกีําไรสุทธ ิ
52.64 ลา้นบาท  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  

คณุศิริพร  ขตัตพงษ์  ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามถงึเป้าหมายของปี 2557 บรษิทัวางไวอ้ยา่งไรบา้ง? 
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คณุสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู  ชีแ้จงว่า จากสถานการณ์ทางการเมอืง ไดก้ระทบต่อผลการดําเนินงานของ

บรษิทัมาตัง้แต่ไตรมาส 4 ปีทีแ่ลว้ต่อเน่ืองมา  ซึง่บรษิทัไดพ้ยายามดแูลการดาํเนินงานอยา่งระมดัระวงัทัง้

ดา้นการขายและลกูหน้ี  อยา่งไรกต็าม ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1 ทีอ่อกมายงัเป็นทีน่่าพอใจ  แต่ทัง้น้ี 

สถานการณ์ทางการเมอืงยงัคงเป็นปจัจยัหลกัต่อผลการดาํเนินในไตรมาสทีเ่หลอืของปี 

คณุวินัย  รุ่งทิวาสวุรรณ   ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  กลา่ววา่ เทา่ทีเ่คยอ่านจากรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้

ก่อนๆ มผีูถ้อืหุน้ซกัถามถงึอตัรากําไรขัน้ตน้ (Gross margin) ซึง่ผูบ้รหิารไดก้ล่าววา่ บรษิทัมกีารวางเป้า 

อยูท่ี ่6-8% แต่เมือ่พจิารณาจากงบการเงนิยอ้นหลงัทีผ่า่นมา พบวา่ Gross margin จะอยูท่ี ่4-5%  อยาก

ทราบวา่ เกดิจากอะไร, สภาพการแขง่ขนัเป็นอยา่งไร และบรษิทัจะมวีธิกีารอยา่งไรเพือ่ได ้Gross margin 

ตามทีว่างไว ้ และสดัสว่น gross magin ระหวา่งสนิคา้ซือ้มาเพือ่จาํหน่ายไปกบัสนิคา้แปรรปูเป็นอยา่งไร 

คณุแสงรุ้ง  นิติภาวะชน   บรษิทัไดพ้ยายามหาผลติภณัฑห์รอืกลุ่มลกูคา้ทีส่รา้ง margin ใหส้งูขึน้ โดยได้

เริม่ดําเนินการไปบา้งแลว้ ทําใหผ้ลประกอบการโดยรวมม ีmargin ทีด่ขี ึน้  เพยีงแต่สดัส่วนปรมิาณขาย

ของผลติภณัฑใ์หมน้ี่ยงัไมม่าก   

สาํหรบั Gross margin ในผลติภณัฑท์ีซ่ือ้มาเพือ่จาํหน่ายไปจะไมส่งูเทา่ ผลติภณัฑท์ีเ่ราผลติเอง 

คณุวินัย  รุ่งทิวาสวุรรณ   สอบถามเพิม่เตมิวา่ มธุีรกจิเหลก็ทีจ่ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดฯ ซึง่ประกอบธุรกจิ

ผลติและขายทอ่เหลก็เหมอืนกบับรษิทั ทาํไมกาํไรขัน้ตน้ หรอืกาํไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีนอื่นดกีวา่ของ

บรษิทั 

คณุแสงรุ้ง  นิติภาวะชน  กําไรในธุรกจิแตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกจิ  บรษิทัเลอืกกลุ่มลูกคา้ ลกัษณะ

ธุรกจิ ทีม่กีาํไรเหมาะสมกบัความเสีย่ง และพยายามเพิม่กาํไรใหเ้ตบิโตต่อไป 

    ผูถ้อืหุน้หมดขอ้ซกัถาม เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระพจิารณารบัทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2556 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2556 สาํหรบัรอบบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ สาํหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

ตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี และไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยมอบหมายให ้คุณแสงรุง้ 

นิตภิาวะชน  เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปไดด้งัน้ี  

 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 5 ของ 10 หน้า 

 งบแสดงฐานการเงนิ   

 ปี 2555 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

ปี 2556 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

สนิทรพัยร์วม  1,254.86  1,222.08  -32.78  -2.6%  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม  991.49 952.44 -39.05  -3.9% 
  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  264.46 287.40 +22.94  +8.7% 
  สนิคา้คงเหลอื  342.74 439.97 +97.23  +28.4% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  263.38 269.64 +6.26  +2.4% 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  224.73 246.20 +21.47  +9.6% 
  อื่น ๆ  36.79 23.45 -13.34  -36.3% 
หน้ีสนิรวม (ลา้นบาท) 626.65  531.40  -95.25 -15.2% 
  หน้ีสนิหมนุเวยีน (ลา้นบาท)  616.96  520.42  -96.54  -15.6%  
  หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน (ลา้นบาท)  9.69  10.98  +1.29  +13.3%  
หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.0  0.77    
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท)  628.21  690.69  +22.64  +3.75%  
  ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้  250  300    
  กาํไรสะสม  284.47  296.94  +22.64  +8.71%  
ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท)  2.51  2.30  +0.09  +3.72%  
จาํนวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้)  250  300  -  -  

 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

 ปี 2555 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

ปี 2556 
 (ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

รายไดร้วม 4,058.63 4,092.04 +33.41 +0.82% 
  ตน้ทุนขาย  3,860.57 3,864.78 +4.21  +0.11% 
  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 121.60 130.64 +9.04  +7.43% 
  ตน้ทุนทางการเงนิ 18.98 17.60 -1.38  -7.27% 
กาํไรก่อนภาษ ี 64.04 87.95 +23.91  +37.34% 
หกั ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล  11.10 19.92 +8.82  +79.46% 
กาํไรสทุธ ิ 52.94 68.03 +15.09  +28.50% 

 
 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  
 
คณุศิริพร  ขตัตพงษ์  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่บรษิทัมวีธิบีรหิารลกูหน้ีการคา้ทีค่า้งชาํระมากกว่า 12 
เดอืนอยา่งไร  



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 6 ของ 10 หน้า 

คณุแสงรุ้ง  นิติภาวะชน    กล่าวว่า สําหรบัปี 2556 ลูกหน้ีการคา้ในส่วนทีค่า้งชําระนานกว่า 12 เดอืน 
ลดลงจากปี 2555 เพราะไดร้บัชําระคนืจากการดาํเนินคดกีบัลกูหน้ี  ซึ่งบรษิทัยงัคงตดิตามมลูหน้ีคา้งของ
ลกูหน้ีกลุม่น้ีอยูเ่สมอ    
คณุศิริพร  ขตัตพงษ์  สอบถามว่าการตัง้ค่าเผื่อราคาสนิคา้คงเหลอื มกีารตรีาคาสนิคา้ช่วงเวลาใดบา้ง? 
เป็นประจาํทุกไตรมาส หรอืปีละครัง้? 
นายแสงรุ้ง  นิติภาวะชน    ตอบว่า ทางผูส้อบบญัชจีะทําการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืทุกสิ้นไตรมาสเพื่อ
บนัทกึบญัชใีนงบการเงนิแต่ละไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 
คณุศิริพร  ขตัตพงษ์  สอบถามถงึการมยีอดเงนิฝากในบญัชอีอมทรพัยม์ากกว่าบญัชกีระแสรายวนั  ที่
น่าจะใหด้อกเบีย้ทีด่กีวา่ 
นายแสงรุ้ง  นิติภาวะชน    ตอบวา่ ตวัเลขยอดเงนิฝากในบญัชอีอมทรพัยท์ีป่รากฎอยูใ่นงบการเงนิ เป็น
ตวัเลข ณ วนัปิดงบการเงนิ สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เท่านัน้  ซึ่งในทางปฏบิตั ิเงนิฝากออมทรพัย์
จะมกีารหมนุเวยีนอยูต่ลอด คงเหลอืมากบา้งน้อยบา้งแลว้แต่จงัหวะ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตังิบการเงนิประจาํปี 2556 สาํหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย    212,316,629   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 ก่อนเริม่พจิารณาวาระที่ 4 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะเขา้
มาร่วมประชุมเพิม่ จาํนวน 7 ท่าน ทาํใหก้ารประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดย
การมอบฉนัทะ เป็นจาํนวนรวม 44 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้226,898,571 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.63 ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 

 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2556 
 ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุม พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร และการจ่ายเงนิปนัผล 
โดยมอบหมายให ้นายสรุพล  สตมิานนท ์ เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่  
 จากนโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิัทฯที่กําหนดให้จ่ายในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของ
กําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และ
เงนิสะสมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯกาํหนด ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเหน็สมควร  
 ทัง้น้ี ผลการดําเนินงาน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ มผีล
กําไรสุทธจิํานวน 73,503,773 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการจงึไดม้มีตเิหน็สมควร ใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาและอนุมตั ิการจดัสรรเงนิกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปนัผลจากผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทั สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2556 ตามรายละเอยีดดงัน้ี  



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 7 ของ 10 หน้า 

1. จดัสรรเงนิกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,500,000 บาท ซึ่งคดิเป็นอตัราเงนิสํารอง 
3.4% ของกําไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในปี 2556 รวมเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายทัง้สิน้ 
30,000,000 บาท ครบตามอตัรา 10% ของเงนิทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

2. จ่ายเงนิปนัผลประจําปีจากกําไรสุทธใินส่วนของกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI) 
ของปี 2556  ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 35.99 
ลา้นบาท  หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 48.9 ของกาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะบรษิทั  
โดย 

 วนักําหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มสีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) เป็นวนัที่ 7 
พฤษภาคม 2557  

 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2557  

 กาํหนดจา่ยปนัผลภายใน วนัที ่23 พฤษภาคม 2557  

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร และการจ่ายเงนิปนัผล ประจาํปี 2556 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  226,898,571   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ในรายละเอยีด
ของวาระนี้ว่า   ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 กําหนดให ้“การประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครัง้ 
ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการทีแ่บ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจํานวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัสว่น 1 ใน 3” โดยในปีน้ีกรรมการผูอ้ยูใ่นตําแหน่งนานทีสุ่ดและครบวาระ 
ไดแ้ก่  

1. นางจนิตนา  เตชะมนตรกุีล     กรรมการ,  กรรมการตรวจสอบ, และ กรรมการอสิระ  

 2.  นายธนทตั  ชวาลดฐิ กรรมการ  

3.  นายครรชติ   สงิหส์ุวรรณ์     รองประธานกรรมการ,  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ  

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยี เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่านดงักล่าว เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ร่วมกนักํากบัดูแลกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ ดงัรายละเอียด
ประวตัยิอ่ของกรรมการแต่ละทา่น ไดป้รากฎอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ของหนงัสอืเชญิประชุม   



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 8 ของ 10 หน้า 

 จึงเห็นสมควรให้นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล,    
นายธนทตั  ชวาลดฐิ  และนายครรชติ   สงิหส์วุรรณ์   กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง  

 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทก์ารอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่ง อกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

นางจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  
 เหน็ดว้ย  226,898,571   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

นายธนทต้  ชวาลดฐิ   
 เหน็ดว้ย  226,898,571   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
นายครรชติ  สงิหส์วุรรณ์  
 เหน็ดว้ย  226,898,571   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 
โดยมอบหมายใหน้ายแสงรุง้  นิตภิาวะชน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 กาํหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั 
ในรปูของเงนิเบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ซึง่สดุแลว้แต่ทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้จะกาํหนด  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยี เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า  ใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตักิารกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557  เป็นวงเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000 บาท  

โดยแบ่งเป็นค่าเบีย้ประชุมสําหรบัประธานกรรมการ และกรรมการ จํานวน 50,000 บาทต่อ
ครัง้ และ 15,000 บาทต่อครัง้ ตามลําดบั และค่าเบี้ยประชุมสําหรบัประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบจํานวน 20,000 บาทต่อครัง้ และ 15,000 บาทต่อครัง้ โดยกรรมการของบรษิทัทีม่ ี
ฐานะเป็นพนกังานของบรษิทั จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ และ ขอให้
ทีป่ระชุมมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจในการพจิารณาเงนิค่าตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้ก่
กรรมการทุกทา่นตามทีเ่หน็สมควร แต่ตอ้งไมเ่กนิจาํนวนปีละ 4 ลา้นบาท 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 9 ของ 10 หน้า 

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  226,898,571   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 

ประธานฯ ไดม้อบหมายนางจนิตนา เตชะมนตรกุีล เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมในรายละเอยีด
ของวาระน้ีว่า การเลือกผู้สอบบญัชีและการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีได้ผ่านความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยไดพ้จิารณาทัง้ดา้นศกัยภาพของสาํนักงานผูส้อบบญัช,ี คุณวุฒิ
ของตวัผูส้อบบญัช ีและรปูแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตุสมผลของอตัราคา่สอบบญัช ี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้  มคีวามเหน็
วา่บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั มคีุณสมบตัคิรบถว้น และเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง    จงึเหน็สมควร 
ให้นําเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัยอ่ย ประจาํปี 2557 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงัน้ี 

- นายสมคดิ เตยีตระกลู        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 
- นางสมุาล ีโชคดอีนนัต ์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3322 และ/หรอื 
- นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977 และ/หรอื 
- นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 

ซึ่งผูส้อบบญัชทีีเ่สนอขา้งตน้นัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทั
ยอ่ย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด   

โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจําปี 2557 เป็นจํานวน 840,000 บาท ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่นในการสอบบญัช ีเช่น ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการตรวจสอบบญัช ีและ
สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ กาํหนดใหจ้า่ยตามจาํนวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม 
คุณศิริพร  ขตัตพงษ์  ผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวว่าอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปี 2557 ปรบัขึน้จากปี 
2556 คดิเป็น 7.7% อตัราการปรบัขึน้สงูกวา่บรษิทัอื่นทีไ่ดพ้บมา  

คณุสมุาลี  โชคดีอนันต ์ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั กลา่วชีแ้จงวา่ ทางสาํนกังาน กลต. ไดเ้พิม่ขอบเขตความ
รบัผดิชอบต่องบการเงนิให้กบัผู้สอบบญัชมีากขึ้น เพื่อให้ผูท้ี่ใช้งบการเงนิมคีวามเชื่อมัน่สูงขึ้น  อีกทัง้ 
บมจ. 2 เอส เมทลั  มกีารขยายธุรกจิ จดัตัง้บรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 1 บรษิทั ทาํใหข้อบเขตงานเพิม่ขึน้ตาม  

 
เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 หน้า 10 ของ 10 หน้า 

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจาํปี 2557 และกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชตีามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  226,898,571   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระที่
ไดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ซกัถามหากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

คณุศิริพร  ขตัตพงษ์  ผูร้บัมอบฉนัทะ กลา่ววา่ ตามทีท่างสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย และสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) สนับสนุนโครงการแนวร่วมปฏบิตัเิกี่ยวกบัการป้องกนัการมสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหน้ักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศเกดิความเชื่อมัน่ในตลาดทุนไทย  ซึ่งมี
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลายบรษิทัได้เขา้ร่วมประกาศเจตนารมย์กบัสมาคมฯ  อยากทราบว่า ทาง
บรษิทัมนีโยบายในการเขา้รว่มแสดงเจตนารมยอ์ยา่งไร  

คณุสุรพล  สติมานนท์  กล่าวว่า คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ มี
การกาํหนดเป็นนโยบาย แนวทางปฏบิตั ิและตดิตามทบทวนการปฏบิตัทิุกปี  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการศกึษา
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมโครงการเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจรติกบัสมาคมฯ   

 ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืเสนอเรื่องอื่นใดใหพ้จิารณาอกี  ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจาํปี 2557 และกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี 
 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

                
    -นายครรชติ  สงิหส์วุรรณ์- 
 
 
    
   -นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท- 

ลงชือ่    ประธานทีป่ระชุม 
   (นายครรชติ  สงิหส์วุรรณ์) 

ลงชือ่    ผูบ้นัทกึการประชุม  
    (นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท) 


