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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
บริ ษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่
ประชุมเมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมศาลาแดง อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 4
เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรรมการของบริ ษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิริ
2. ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
3. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
4. นายแสงรุง้ นิตภิ าวะชน
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
6. นายสุรพล สติมานนท์
7. นางสาวบุญศรี ปญั ญาเปี่ยมศักดิ ์
8. นายธนทัต ชวาลดิฐ
9. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร

ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
กรรมการ
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมอื่นๆ
1. นายธีรศักดิ์ ฉัวศรี
่ สกุล
2. นางสาวเย็นจิต ธนเศรษฐนันท์
3. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว

บริษทั แกรนท์ธอนตัน จํากัด
บริษทั แกรนท์ธอนตัน จํากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี

เริ่ มการประชุม
ก่อนเริม่ การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธกี รในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 53 ราย นับรวม
จํานวนหุน้ ได้ 202,327,105 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.44 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้ทงั ้ หมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 38 พร้อมกันนัน้ ได้แนะนํากรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และ
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และชีแ้ จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธกี ารนับคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผถู้ อื หุน้ ที่ประสงค์ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึน้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนทีก่ รอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 หน้า 1 ของ 10 หน้า
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ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะดําเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง และจะนํ าคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ซึ่งประธานฯ
จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซกั ถามหรือแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ โดยตรง
หากท่านผูถ้ อื หุน้ ประสงค์ท่จี ะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ
พิธกี รรายงานต่อทีป่ ระชุมเพิม่ เติมว่า ตามทีบ่ ริษทั ได้เผยแพร่ใน web site ของบริษทั เชิญให้ผถู้ อื
หุน้ เสนอเรื่องทีเ่ ห็นสมควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัตเิ พื่อรับคัดเลือกแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558 นัน้ ปรากฎว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จากนัน้ ได้ส่งมอบให้พล.ต.อ.อํานวย เพชรศิริ ซึ่งเป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ด
ประชุม
พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิริ ประธานทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2557
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ประชุม
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557 ซึง่ ได้จดั ส่งเอกสารให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว โดยปรากฎอยูใ่ นสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 202,327,105 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ตามทีป่ รากฎ
ในรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็ นผูช้ แ้ี จง
ให้ทป่ี ระชุมรับทราบเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 ดังนี้
 บริษทั มีรายได้จากการขายในปี 2557 จํานวน 4,235.39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี
2556 ที่มรี ายได้จากการขายจํานวน 4,092.04 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายจํานวน 170,168 ตัน
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เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จํานวน 3,832 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.30 และมีราคาขายเฉลีย่ ต่อตันที่ 24,889.48
บาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากราคาขายเฉลีย่ ในปี 2556
 โครงสร้างรายได้แยกตามหมวดสินค้า สรุปได้ดงั นี้
ผลิ ตภัณฑ์
ท่อเหล็ก
เหล็กตัวซี
เหล็กแผ่น
ไวร์เมช
อื่น ๆ

มูลค่าขาย (ล้านบาท)
1,539.5
1,549.4
268.9
63.5
814.0

สัดส่วน
36%
37%
6%
2%
19%

* หมวดอื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทซ่ี ้อื มาเพื่อจําหน่ าย ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ผลิตภัณฑ์ทล่ี ูกค้ากําหนดขนาด
และเหล็กรูปพรรณอื่น

 โครงสร้างรายได้แยกตามพืน้ ทีภ่ มู ภิ าค สรุปได้ดงั นี้
พืน้ ที่
สํานักงานใหญ่ (หาดใหญ่)
สาขาโคราช
สาขากรุงเทพ

มูลค่าขาย (ล้านบาท)
1,944.45
1,512.89
778.05

สัดส่วน
46%
36%
18%

 เปรียบเทียบปริมาณการขาย ตัง้ แต่ปี 2555-2557 แสดงได้ดงั นี้
พืน้ ที่
สํานักงานใหญ่ (หาดใหญ่)
สาขาโคราช
สาขากรุงเทพ

ปี 2555
72,819
62,505
20,330

ปี 2556
79,067
61,693
25,576

หน่วย : ตัน
ปี 2557
76,305
62,299
31,564

ผลประกอบการในปี 2557 สรุปได้ดงั นี้
1. กําไรขัน้ ต้น มีจาํ นวน 209.96 ล้านบาท ลดลง 7.61% จากปี 2556 ทีม่ กี ําไรขัน้ ต้น 227.26 ล้าน
บาท
2. ค่าใช้จา่ ยในการขาย มีจาํ นวน 74.07 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จํานวน 6.10 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นเพิม่ ขึน้ 8.97% โดยอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้า
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจํานวน 72.56 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 15.8% เมื่อเทียบกับปี 2556 และมี
ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ 15.9%
4. กําไรสุทธิสาํ หรับปี 2557 มีจาํ นวน 41.9 ล้านบาท ลดลง 38.4% จากปี 2556 ซึง่ มีกําไรสุทธิ
68.03 ล้านบาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
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คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามดังนี้
1. เมือ่ พิจารณาจากผลกําไรสุทธิทผ่ี ่านมา กําไรของบริษทั จะอยูท่ ป่ี ระมาณ 1% หากเกิดภาวะผันผวน
มากๆ อาจทําให้เกิดผลขาดทุนได้ บริษทั มีแผนการจัดการความเสีย่ งนี้อย่างไร? และมีแผนทีจ่ ะทําธุรกิจ
อื่นเพือ่ กระจายความเสีย่ งหรือไม่?
2. เครดิตเทอมในการซือ้ สินค้าเพียงพอต่อระยะเวลาเก็บหนี้หรือไม่?
3. คลังสินค้าทัง้ 3 แห่งหาดใหญ่ โคราช และกรุงเทพ เป็ นข้อได้เปรียบของธุรกิจในการแข่งขันอย่างไร?
และคลังสินค้ากรุงเทพมีการแข่งขันกับหลายบริษทั ทีม่ โี รงงานและคลังสินค้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
อย่างไร?
4. สินค้าทีส่ ร้างอัตรากําไรขัน้ ต้นสูง (high margin) ไม่ทราบว่าคืออะไร? และสภาพการซื้อขายเป็ น
อย่างไร? ผูป้ ระกอบการคูแ่ ข่งรายอื่นสามารถผลิตและจําหน่ายได้เหมือนกันหรือไม่?
คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ ตระกูล ตอบข้อซักถามดังนี้
1. ในช่วงครึง่ ปี แรกของ 2557 บริษทั มีอตั ราผลกําไรอยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี แต่จากสภาวะเศรษฐกิจครึง่ ปี หลัง
ความต้องการบริโภคในประเทศหดตัว ตลาดธุรกิจเหล็กราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง การ
กําหนดราคาขายต้องใช้แบบ mark to market คือจากราคาตลาด ณ ขณะนัน้ ทําให้ความสามารถในการ
ทํากําไรครึ่งปี หลังลดลง ซึ่งบริษทั บริหารและควบคุมด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทัง้ ด้านค่าขนส่ง ค่า
ไฟฟ้า และเครื่องจักร เป็ นต้น เพือ่ ให้กจิ การมีอตั รากําไรทีด่ ขี น้ึ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้มกี ารศึกษาความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะลงทุนในธุรกิจอื่นควบคูไ่ ปด้วย เพือ่ สร้างให้ผลการดําเนินงานของบริษทั เพิม่ ขึน้
2. ในการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ จากในประเทศหรือการนําเข้ามาจากต่างประเทศจะไม่ได้รบั เครดิตเทอม ซึง่ บริษทั
พยามยามบริหารสินค้าให้ขายออกได้เร็วและเก็บเงินลูกค้าได้เร็วด้วย เมือ่ พิจารณาจากระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลีย่ ของบริษทั ถือว่ามีอตั ราอยูใ่ นเกณฑ์ทน่ี ่าพอใจ
3.
ด้วยลูกค้าหลักของบริษทั อยู่ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบริษทั ใช้คลังสินค้าที่
กรุงเทพเพื่อเป็ นจุดพักและถ่ายโอนสินค้าไปยังสาขาหาดใหญ่ และสาขาโคราชมากกว่าจะทําการแข่งขัน
กับผูป้ ระกอบการทีม่ อี ยูใ่ นกรุงเทพและปริมณฑล
คุณแสงรุ้ง นิ ติภาวะชน ตอบข้อซักถามที่ 4 เรื่องสินค้า high margin โดยยกตัวอย่างสินค้าเช่น ท่อ
เหล็ก, เหล็กตัวซี เป็ นต้น ซึ่งบริษทั จะนําผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไปเพิม่ มูลค่าโดยการเคลือบ galvanize ชุบ
สังกะสีเพือ่ กันสนิม ทัง้ นี้บริษทั เพิง่ เริม่ ดําเนินการได้เกือบปี สัดส่วนการขายจึงยังไม่มากนัก แต่มแี นวโน้ม
ทีด่ แี ละลูกค้าก็ยอมรับกันมากขึน้
ผูถ้ อื หุน้ หมดข้อซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 ตามทีร่ ายงานให้ทราบ
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ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะเข้ามาร่ว ม
ประชุมเพิม่ จํานวน 10 ท่าน ทําให้การประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะ เป็ นจํานวนรวม 63 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ 229,124,887 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.37 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี 2557 สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี และได้จดั ส่งเอกสารให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุง้
นิตภิ าวะชน เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
วาระที่ 3

 งบแสดงฐานการเงิน

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
อื่น ๆ
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
หนี้สนิ หมุนเวียน (ล้านบาท)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
กําไรสะสม
ราคาหุน้ ตามบัญชี (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )

ปี 2556
(ล้านบาท)
1,222.08
952.44
287.40
439.97
269.64
246.20
23.45
531.40
520.42
10.98
0.77
690.69
300
296.94
2.30
300

ปี 2557
(ล้านบาท)
1,207.02
882.46
265.76
503.92
324.56
301.98
22.58
506.88
499.06
7.82
0.72
700.13
300
306.39
2.33
300

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
-15.06
-1.23%
-69.98
-7.35%
-21.64
-7.53%
+63.94
+14.53%
+54.91
+20.36%
+55.78
+22.66%
-0.87
-3.71%
-24.52
-4.61%
-21.36
-4.10%
-3.16
-28.77%
+9.44

+1.37%

+9.45

+3.18%

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ปี 2556
(ล้านบาท)
4,092.04
3,864.78
130.64

ปี 2557
(ล้านบาท)
4,246.66
4,025.43
146.63

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
+145.70 +3.55%
+160.65 +4.16%
+15.99 +12.24%
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ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี
หัก ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กําไรสุทธิ

ปี 2556
(ล้านบาท)
17.60
87.95
19.92
68.03

ปี 2557
(ล้านบาท)
20.40
54.20
12.30
41.90

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
+2.80 +15.91%
-33.75 -38.37%
-7.62 -38.25%
-26.13 -38.41%

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2557 สําหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
229,124,887 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกําไร และการจ่ายเงิ นปันผล ประจําปี 2557
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุม พิจารณาและอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปนั ผล
โดยมอบหมายให้ ดร.ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์ เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า
จากนโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษัทฯที่กําหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และ
เงินสะสมอื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั ฯกําหนด ทัง้ นี้การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั ฐานะ
การเงิน ผลการดํา เนิ น งาน แผนการลงทุ น ความจํา เป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯเห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผลการดําเนินงาน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ มีผล
กํา ไรสุท ธิจํา นวน 37,474,083 บาท ประกอบกับ บริษัท ได้ม ีก ารจัด สรรกํา ไรสะสมเป็ น ทุ น สํา รองตาม
กฎหมายครบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษทั แล้วนัน้ คณะกรรมการ
จึงได้มมี ติเห็นสมควร ให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั ิ การจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2557 จาก
กําไรสุทธิในส่วนของกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของบริษทั
ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 80.06 ของกําไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2557
โดย
 วันกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (Record Date) เป็ นวันที่ 13 มีนาคม 2558
 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558
 กําหนดจ่ายปนั ผลภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
วาระที่ 4
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ
ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปนั ผล ประจําปี 2557
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 229,124,887
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูด้ าํ เนินการในวาระนี้ เนื่องจากเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในวาระ
โดยนายสุรพล สติมานนท์ ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุม ในรายละเอียดของวาระนี้วา่ ตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ข้อ 18 กําหนดให้ “การประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง
อย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีแ่ บ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีส่ ุด
กับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีน้ีกรรมการผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ และครบวาระ ได้แก่
1. พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิริ
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายแสงรุง้ นิตภิ าวะชน
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
วาระที่ 5

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่ง ไม่ร วมกรรมการที่มสี ่วนได้เ สีย เห็น ชอบตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่านดังกล่าว เป็ นผู้ม ี
ความรู้ความสามารถ ร่วมกันกํากับดูแลกิจการอันเป็ นประโยชน์ ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ ดังรายละเอียด
ประวัตยิ อ่ ของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฎอยูใ่ นสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม
จึงเห็นสมควรให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิร,ิ นาย
สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายแสงรุง้ นิตภิ าวะชน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จากนัน้ นายสุรพล สติมานนท์ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ซู้ กั ถาม จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติ
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์การอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิริ
เห็นด้วย 229,124,887 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
เห็นด้วย 229,124,887 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
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ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

0
0

เสียง
เสียง

นายแสงรุง้ นิตภิ าวะชน
เห็นด้วย 229,124,887 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 6

คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
โดยมอบหมายให้นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 34 กําหนดให้คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั
ในรูปของเงินเบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึง่ สุดแล้วแต่ทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ จะกําหนด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่ง ไม่ร วมกรรมการที่มสี ่วนได้เ สีย เห็น ชอบตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจํา ในอัตราเดียวกันกับปี 2557 คือจํานวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท
โดยแบ่งเป็ นค่าเบีย้ ประชุมสําหรับประธานกรรมการ และกรรมการ จํานวน 50,000 บาทต่อ
ครัง้ และ 15,000 บาทต่อครัง้ ตามลําดับ และค่าเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบจํานวน 20,000 บาทต่อครัง้ และ 15,000 บาทต่อครัง้ โดยกรรมการของบริษทั ทีม่ ี
ฐานะเป็ นพนักงานของบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และ ขอให้
ทีป่ ระชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่
กรรมการทุกท่านตามทีเ่ ห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนปีละ 4 ล้านบาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึ่งไม่มผี ซู้ กั ถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
โดยมติวาระนี้ให้ถอื คะแนนสองในสามเสียงของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
เห็นด้วย
229,124,887 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 7 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะเข้ามาร่ว ม
ประชุมเพิม่ จํานวน 2 ท่าน ทําให้การประชุมครัง้ นี้มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 หน้า 8 ของ 10 หน้า
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มอบฉันทะ เป็ นจํานวนรวม 65 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ 229,154,287 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.38 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558
ประธานฯ ได้มอบหมายนางจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อทีป่ ระชุมในรายละเอียด
ของวาระนี้ ว่า การเลือกผู้สอบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมในการสอบบัญชีได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิ ารณาทัง้ ด้านศักยภาพของสํานักงานผูส้ อบบัญชี, คุณวุฒ ิ
ของตัวผูส้ อบบัญชี และรูปแบบวิธกี ารตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็น
ว่าบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร
ให้นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2558 โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตฯ ดังนี้
-

นายสมคิด เตียตระกูล
นางสุมาลี โชคดีอนันต์
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
นายธีรศักดิ์ ฉัวศรี
่ สกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624

ซึ่งผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอข้างต้นนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั ฯ บริษทั
ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ นจํานวน 810,000 บาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ในการตรวจสอบบัญชี และ
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็ นต้น กําหนดให้จ่ายตามจํานวนทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี) ดังรายละเอียด
ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

วาระที่ 8

ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจําปี 2558 และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
229,154,287 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนี้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่
ได้กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ซักถามหากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม
คุณศิ ริพร ธนทิ พย์ ผูร้ บั มอบฉันทะ กล่าวว่าตามที่บริษทั ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่วม
ปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) แล้ว บริษทั ได้มกี าร
ดําเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และมีโครงการทีจ่ ะได้รบั การรับรองจาก CAC อย่างไร?
พรณิ กา เลิ ศอิ ทธิ บาท เลขานุ การบริษทั กล่าวว่า ภายหลังการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ บริษทั ได้
จัดทําคู่มอื นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แนวทางการปฏิบตั ิ เผยแพร่ให้บุคคลากรภายใน
องค์กร ผ่านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษทั และผ่านระบบ intranet ของบริษทั เพือ่ ให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มได้ศกึ ษาและถือปฏิบตั ิ รวมถึงการอบรมพนักงานเดิมและพนักงานทีเ่ ข้า
ใหม่ในการปฐมนิเทศแต่ละครัง้ อีกทัง้ ได้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งเจตนารมณ์ของบริษทั ถึงคู่คา้
และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ได้รบั ทราบกันโดยทัวไป
่
คุณสุรพล สติ ม านนท์ กล่าวเสริม ว่าบริษัท ตระหนักดีว่า ภาคเอกชนเป็ นส่วนหนึ่ งที่สําคัญ ในการ
แก้ปญั หาการทุจริตคอร์รปั ชันของประเทศ
่
โดยบริษทั มีการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันอย่างเป็ นรูปธรรม
ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2557 หน้า 37
คุณวราลี วณิ ชเสถียร ผูถ้ อื หุน้ สอบถามลักษณะการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และลักษณะลูกค้าของ
บริษทั เป็ นอย่างไร? และบริษทั มีมมุ มองใน 3-5 ปีขา้ งหน้าอย่างไร?
คุณแสงรุ้ง นิ ติภาวะชน บรรยายภาพรวมการประกอบธุรกิจ สําหรับ 3-5 ปี ขา้ งหน้า บริษทั มองว่าจะใช้
จุดเด่นทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ในภูมภิ าค ตัง้ ศูนย์บริการเกี่ยวกับเหล็กหรือการสร้างพันธมิตรทางการค้าใน
เขตภูมภิ าคและเพิม่ ช่องทางการจําหน่ายให้บริษทั มากขึน้
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พจิ ารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2558 และกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
ปิดประชุม เวลา 11.10 น.
ลงชือ่

ประธานทีป่ ระชุม
(พล.ต.อ. อํานวย เพชรศิร)ิ

ลงชือ่

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 หน้า 10 ของ 10 หน้า

