
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 1 ของ 10 หน้า 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 
บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา สถานท่ี 
ประชุมเมือ่วนัที ่10 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชุมศาลาแดง อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ชัน้ 4 
เลขที ่1 ถ. สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
 
กรรมการของบริษทัท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1.  พล.ต.อ. อาํนวย เพชรศริ ิ ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 
2.  ดร. ครรชติ สงิหส์วุรรณ์  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
4.  นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน  กรรมการ กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
5.  นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
6.  นายสรุพล สตมิานนท ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
7.  นางสาวบุญศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 
8.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 
9.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร   กรรมการ 
 
 
ผูเ้ข้ารว่มการประชมุอ่ืนๆ  
1.  นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล   บรษิทั  แกรนทธ์อนตนั จาํกดั 
2.  นางสาวเยน็จติ  ธนเศรษฐนนัท ์   บรษิทั  แกรนทธ์อนตนั จาํกดั 
3.  นายปกรณ์  อ่อนแกว้   ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี
 
เร่ิมการประชมุ 

ก่อนเริม่การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแกว้ พธิกีรในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ในการ
ประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จาํนวน 53 ราย นับรวม
จาํนวนหุน้ได ้ 202,327,105 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.44 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38 พรอ้มกนันัน้ไดแ้นะนํากรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ทีเ่ขา้รว่มประชุม และชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1.  ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน  

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

เสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืขึน้ และส่งมอบบตัรลงคะแนนทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 2 ของ 10 หน้า 

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
หุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิพื่อรบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 12 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์
2558 นัน้ ปรากฎว่าไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการคดัเลอืก
แต่งตัง้เป็นกรรมการ จากนัน้ได้ส่งมอบให้พล.ต.อ.อํานวย เพชรศริ ิซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม 

พล.ต.อ. อํานวย  เพชรศริ ิประธานทีป่ระชุม กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 

   ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ประชุม
เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2557  ซึง่ไดจ้ดัสง่เอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยปรากฎอยูใ่นสิง่ที่
สง่มาดว้ย 1 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  202,327,105 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 ตามทีป่รากฎ
ในรายงานประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายให ้คุณสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  เป็นผูช้ีแ้จง
ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2557 ดงัน้ี 

 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายในปี 2557 จาํนวน 4,235.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 
2556 ที่มรีายได้จากการขายจํานวน 4,092.04  ล้านบาท  โดยมปีริมาณการขายจํานวน 170,168 ตนั 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 3 ของ 10 หน้า 

เพิม่ขึน้จากปี 2556 จาํนวน 3,832 ตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.30 และมรีาคาขายเฉลีย่ต่อตนัที ่24,889.48 
บาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากราคาขายเฉลีย่ในปี 2556 

 โครงสรา้งรายไดแ้ยกตามหมวดสนิคา้ สรุปไดด้งัน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ มลูค่าขาย (ล้านบาท) สดัส่วน 
ทอ่เหลก็ 1,539.5 36% 
เหลก็ตวัซ ี 1,549.4 37% 
เหลก็แผน่ 268.9 6% 
ไวรเ์มช 63.5 2% 
อื่น ๆ  814.0 19% 

* หมวดอื่นๆ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑท์ีซ่ื้อมาเพื่อจําหน่าย ผลติภณัฑพ์ลอยได ้ผลติภณัฑท์ีลู่กคา้กําหนดขนาด
และเหลก็รปูพรรณอื่น 

 

 โครงสรา้งรายไดแ้ยกตามพืน้ทีภ่มูภิาค สรุปไดด้งัน้ี 

พืน้ท่ี มลูค่าขาย (ล้านบาท) สดัส่วน 
สาํนกังานใหญ่ (หาดใหญ่) 1,944.45 46% 
สาขาโคราช 1,512.89 36% 
สาขากรุงเทพ 778.05 18% 

 เปรยีบเทยีบปรมิาณการขาย ตัง้แต่ปี 2555-2557 แสดงไดด้งัน้ี  
         หน่วย : ตนั 

พืน้ท่ี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
สาํนกังานใหญ่ (หาดใหญ่) 72,819 79,067 76,305 
สาขาโคราช 62,505 61,693 62,299 
สาขากรุงเทพ 20,330 25,576 31,564 

   
 
ผลประกอบการในปี 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

1. กําไรขัน้ตน้ มจีาํนวน 209.96 ลา้นบาท ลดลง 7.61% จากปี 2556 ทีม่กีําไรขัน้ตน้ 227.26 ลา้น
บาท  

2. คา่ใชจ้า่ยในการขาย มจีาํนวน 74.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จาํนวน 6.10 ลา้นบาทหรอืคดิ
เป็นเพิม่ขึน้ 8.97% โดยอตัราทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่สนิคา้ 

3. ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มจีํานวน 72.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15.8% เมื่อเทยีบกบัปี 2556 และมี
ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ 15.9%  

4. กําไรสุทธสิาํหรบัปี 2557 มจีาํนวน 41.9 ลา้นบาท ลดลง 38.4% จากปี 2556 ซึง่มกีําไรสุทธ ิ
68.03 ลา้นบาท  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 4 ของ 10 หน้า 

คณุฐิติพงศ ์ โสภณอดุมพร    ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามดงัน้ี  

1.  เมือ่พจิารณาจากผลกําไรสุทธทิีผ่่านมา กําไรของบรษิทัจะอยูท่ีป่ระมาณ 1% หากเกดิภาวะผนัผวน
มากๆ อาจทําใหเ้กดิผลขาดทุนได ้บรษิทัมแีผนการจดัการความเสีย่งน้ีอย่างไร? และมแีผนทีจ่ะทําธุรกจิ
อื่นเพือ่กระจายความเสีย่งหรอืไม?่  

2.  เครดติเทอมในการซือ้สนิคา้เพยีงพอต่อระยะเวลาเกบ็หน้ีหรอืไม?่ 

3.  คลงัสนิคา้ทัง้ 3 แห่งหาดใหญ่ โคราช และกรุงเทพ เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของธุรกจิในการแขง่ขนัอยา่งไร? 
และคลงัสนิคา้กรุงเทพมกีารแขง่ขนักบัหลายบรษิทัทีม่โีรงงานและคลงัสนิคา้อยู่ในกรุงเทพและปรมิณฑล
อยา่งไร? 

4.  สนิคา้ทีส่รา้งอตัรากําไรขัน้ตน้สงู (high margin) ไมท่ราบว่าคอือะไร? และสภาพการซื้อขายเป็น
อยา่งไร? ผูป้ระกอบการคูแ่ขง่รายอื่นสามารถผลติและจาํหน่ายไดเ้หมอืนกนัหรอืไม?่ 

คณุสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู  ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี 

1.  ในช่วงครึง่ปีแรกของ 2557 บรษิทัมอีตัราผลกําไรอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีแต่จากสภาวะเศรษฐกจิครึง่ปีหลงั 

ความตอ้งการบรโิภคในประเทศหดตวั ตลาดธุรกจิเหลก็ราคาปรบัตวัลดลงอย่างรวดเรว็และรุนแรง การ

กําหนดราคาขายตอ้งใชแ้บบ mark to market คอืจากราคาตลาด ณ ขณะนัน้ ทาํใหค้วามสามารถในการ

ทํากําไรครึ่งปีหลงัลดลง ซึ่งบรษิทับรหิารและควบคุมดา้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ทัง้ดา้นค่าขนส่ง ค่า

ไฟฟ้า และเครื่องจกัร เป็นตน้ เพือ่ใหก้จิการมอีตัรากําไรทีด่ขี ึน้  อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดม้กีารศกึษาความ

เป็นไปไดท้ีจ่ะลงทุนในธุรกจิอื่นควบคูไ่ปดว้ย  เพือ่สรา้งใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัเพิม่ขึน้ 

2.  ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิจากในประเทศหรอืการนําเขา้มาจากต่างประเทศจะไมไ่ดร้บัเครดติเทอม ซึง่บรษิทั

พยามยามบรหิารสนิคา้ใหข้ายออกไดเ้รว็และเกบ็เงนิลกูคา้ไดเ้รว็ดว้ย  เมือ่พจิารณาจากระยะเวลาเกบ็หน้ี

เฉลีย่ของบรษิทัถอืวา่มอีตัราอยูใ่นเกณฑท์ีน่่าพอใจ 

3.  ดว้ยลูกคา้หลกัของบรษิทั อยู่ในพืน้ทีภ่าคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งบรษิทัใชค้ลงัสนิคา้ที่

กรุงเทพเพื่อเป็นจุดพกัและถ่ายโอนสนิคา้ไปยงัสาขาหาดใหญ่ และสาขาโคราชมากกว่าจะทําการแขง่ขนั

กบัผูป้ระกอบการทีม่อียูใ่นกรุงเทพและปรมิณฑล 

คณุแสงรุ้ง  นิติภาวะชน   ตอบขอ้ซกัถามที ่4 เรื่องสนิคา้ high margin โดยยกตวัอยา่งสนิคา้เช่น ท่อ

เหลก็, เหลก็ตวัซ ีเป็นตน้  ซึ่งบรษิทัจะนําผลติภณัฑด์งักล่าวไปเพิม่มลูค่าโดยการเคลอืบ galvanize ชุบ

สงักะสเีพือ่กนัสนิม ทัง้น้ีบรษิทัเพิง่เริม่ดาํเนินการไดเ้กอืบปี สดัสว่นการขายจงึยงัไม่มากนัก แต่มแีนวโน้ม

ทีด่แีละลกูคา้กย็อมรบักนัมากขึน้ 

ผูถ้อืหุน้หมดขอ้ซกัถาม เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระพจิารณารบัทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2557 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 5 ของ 10 หน้า 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 3 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ จํานวน 10 ท่าน ทําใหก้ารประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการ
มอบฉนัทะ เป็นจาํนวนรวม 63 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้ 229,124,887 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.37 ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2557 สาํหรบัรอบบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ สาํหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  

ตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี และไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยมอบหมายให ้คุณแสงรุง้ 

นิตภิาวะชน  เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปไดด้งัน้ี  

 
 งบแสดงฐานการเงนิ   

 ปี 2556 
(ลา้นบาท) 

ปี 2557 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

สนิทรพัยร์วม  1,222.08  1,207.02  -15.06 -1.23% 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม  952.44 882.46 -69.98 -7.35% 
  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  287.40 265.76 -21.64 -7.53% 
  สนิคา้คงเหลอื  439.97 503.92 +63.94 +14.53% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  269.64 324.56 +54.91 +20.36% 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  246.20 301.98 +55.78 +22.66% 
  อื่น ๆ  23.45 22.58 -0.87 -3.71% 
หน้ีสนิรวม (ลา้นบาท) 531.40  506.88 -24.52 -4.61% 
  หน้ีสนิหมนุเวยีน (ลา้นบาท)  520.42  499.06 -21.36 -4.10% 
  หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน (ลา้นบาท)  10.98  7.82 -3.16 -28.77% 
หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.77  0.72   
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท)  690.69  700.13 +9.44 +1.37% 
  ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้  300  300   
  กาํไรสะสม  296.94  306.39 +9.45  +3.18% 
ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท)  2.30  2.33     
จาํนวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้)  300 300     

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

 ปี 2556 
(ลา้นบาท) 

ปี 2557 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

รายไดร้วม 4,092.04 4,246.66 +145.70 +3.55% 
  ตน้ทุนขาย  3,864.78 4,025.43 +160.65 +4.16% 
  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 130.64 146.63 +15.99 +12.24% 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 6 ของ 10 หน้า 

 ปี 2556 
(ลา้นบาท) 

ปี 2557 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

  ตน้ทุนทางการเงนิ 17.60 20.40 +2.80 +15.91% 
กาํไรก่อนภาษ ี 87.95 54.20 -33.75 -38.37% 
หกั ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล  19.92 12.30 -7.62 -38.25% 
กาํไรสทุธ ิ 68.03 41.90 -26.13 -38.41% 

 

 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจาํปี 2557 สาํหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย    229,124,887   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2557 
 ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุม พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร และการจ่ายเงนิปนัผล 
โดยมอบหมายให ้ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์  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 2557 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ มผีล
กําไรสุทธิจํานวน 37,474,083 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจดัสรรกําไรสะสมเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายครบในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิทุนจดทะเบยีนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้นัน้   คณะกรรมการ
จงึไดม้มีตเิหน็สมควร ใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2557 จาก
กําไรสุทธใินส่วนของกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI)   ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั 
ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิ 30 ลา้นบาท  หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 80.06 ของกําไรสุทธิ
จากงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในปี 2557 

โดย 

 วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) เป็นวนัที ่13 มนีาคม 2558 
 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่16 มนีาคม 2558 
 กาํหนดจา่ยปนัผลภายใน วนัที ่8 พฤษภาคม 2558  

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 7 ของ 10 หน้า 

 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร และการจ่ายเงนิปนัผล ประจําปี 2557 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  229,124,887    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายสุรพล  สตมิานนท์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูด้าํเนินการในวาระน้ี เน่ืองจากเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระ 
 โดยนายสรุพล  สตมิานนท ์ไดก้ลา่วต่อทีป่ระชุม ในรายละเอยีดของวาระน้ีวา่   ตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ขอ้ 18 กําหนดให ้“การประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง
อย่างน้อย 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการทีแ่บ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงทีสุ่ด
กบัสว่น 1 ใน 3” โดยในปีน้ีกรรมการผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุและครบวาระ ไดแ้ก่  
 1.  พล.ต.อ. อาํนวย เพชรศริ ิ ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
 2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
 3.  นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน  กรรมการ กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

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

 จงึเหน็สมควรใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ พล.ต.อ. อํานวย เพชรศริ,ิ   นาย
สมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู และนายแสงรุง้ นิตภิาวะชน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง  

 จากนัน้นายสรุพล  สตมิานนท ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ี่
ประชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทก์ารอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่ง อกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

พล.ต.อ. อาํนวย เพชรศริ ิ 
 เหน็ดว้ย  229,124,887   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู   
 เหน็ดว้ย  229,124,887   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 8 ของ 10 หน้า 

 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 
นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน 
 เหน็ดว้ย  229,124,887   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558  
โดยมอบหมายใหน้ายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 กาํหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั 
ในรปูของเงนิเบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ซึง่สดุแลว้แต่ทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้จะกาํหนด  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยี เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า  ใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตักิารกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจาํ ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2557 คอืจาํนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000 บาท  

โดยแบ่งเป็นค่าเบีย้ประชุมสาํหรบัประธานกรรมการ 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 ซึ่งไม่มผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ
โดยมตวิาระน้ีใหถ้อืคะแนนสองในสามเสยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  229,124,887   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 7 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ จํานวน 2 ท่าน ทําใหก้ารประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 9 ของ 10 หน้า 

มอบฉนัทะ เป็นจาํนวนรวม 65 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้ 229,154,287 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.38 ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 

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 2558 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 2558 เป็นจํานวน 810,000 บาท ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่นในการสอบบญัช ีเช่น ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการตรวจสอบบญัช ีและ
สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ กําหนดใหจ้่ายตามจาํนวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี ดงัรายละเอยีด
ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 ของหนงัสอืเชญิประชุม 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

 

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจาํปี 2558 และกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชตีามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  229,154,287   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 หน้า 10 ของ 10 หน้า 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระที่
ไดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ซกัถามหากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

คุณศิริพร  ธนทิพย ์ ผูร้บัมอบฉันทะ กล่าวว่าตามที่บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Collective Action Coalition) แลว้ บรษิทัไดม้กีาร
ดาํเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมอยา่งไรบา้ง และมโีครงการทีจ่ะไดร้บัการรบัรองจาก CAC อยา่งไร? 

พรณิกา  เลิศอิทธิบาท เลขานุการบรษิทักล่าวว่า ภายหลงัการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ บรษิทัได้
จดัทําคู่มอืนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ แนวทางการปฏบิตัิ เผยแพร่ให้บุคคลากรภายใน
องคก์ร ผา่นการประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  และผา่นระบบ intranet ของบรษิทั เพือ่ใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มไดศ้กึษาและถอืปฏบิตั ิรวมถงึการอบรมพนักงานเดมิและพนักงานทีเ่ขา้
ใหม่ในการปฐมนิเทศแต่ละครัง้   อกีทัง้ไดด้ําเนินการจดัส่งหนังสอืเวยีนแจง้เจตนารมณ์ของบรษิทัถงึคู่คา้
และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัไดร้บัทราบกนัโดยทัว่ไป  

คุณสุรพล  สติมานนท์   กล่าวเสริมว่าบริษัทตระหนักดีว่า ภาคเอกชนเป็นส่วนหน่ึงที่สําคญัในการ
แกป้ญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของประเทศ  โดยบรษิทัมกีารปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัอยา่งเป็นรปูธรรม
ดงัมรีายละเอยีดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 หน้า 37  

คณุวราลี  วณิชเสถียร   ผูถ้อืหุน้ สอบถามลกัษณะการดําเนินธุรกจิ ผลติภณัฑ์ และลกัษณะลูกคา้ของ
บรษิทัเป็นอยา่งไร?  และบรษิทัมมีมุมองใน 3-5 ปีขา้งหน้าอยา่งไร? 

คณุแสงรุ้ง  นิติภาวะชน   บรรยายภาพรวมการประกอบธุรกจิ สาํหรบั 3-5 ปีขา้งหน้า บรษิทัมองวา่จะใช้

จุดเด่นทีเ่ป็นผูผ้ลติรายใหญ่ในภูมภิาค ตัง้ศูนยบ์รกิารเกี่ยวกบัเหลก็หรอืการสรา้งพนัธมติรทางการคา้ใน

เขตภมูภิาคและเพิม่ชอ่งทางการจาํหน่ายใหบ้รษิทัมากขึน้  

 ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืเสนอเรื่องอื่นใดใหพ้จิารณาอกี  ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจาํปี 2558 และกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี 
 
ปิดประชุม เวลา 11.10 น. 

              
 

   
    

ลงชือ่    ประธานทีป่ระชุม 

     (พล.ต.อ. อาํนวย  เพชรศริ)ิ 

ลงชือ่    ผูบ้นัทกึการประชุม  
    (นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1




