
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 หน้า 1 ของ 9 หน้า 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

วนั เวลา สถานท่ี 

ประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ หอ้งสาทร 1  อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ชัน้ 4 เลขที ่1 

ถ. สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   

 

กรรมการของบริษทัท่ีเข้ารว่มประชมุ  ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

1.  ดร. ครรชติ สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั และ กรรมการตรวจสอบ  

2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

3.  นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน  กรรมการ / กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

4.  นายสรุพล สตมิานนท ์ รองประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5.  นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

6.  นางสาวบุญศร ีปัญญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุสายบญัชแีละการเงนิ 

7.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 

8.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร    กรรมการ 

9.  พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล    กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

10. นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

ผูเ้ข้ารว่มการประชมุอ่ืนๆ  

1.  นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  จากบรษิทั แกรนทธ์อนตนั จาํกดั 

2.  นายปกรณ์  อ่อนแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

 

เร่ิมการประชมุ 

ก่อนเริม่การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแกว้ พธิกีรในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 29 ราย  นับจาํนวนหุน้ได ้173,195,950 หุน้
และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 30 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 130,031,801 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น  
303,227,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38 พรอ้มกนันัน้ไดแ้นะนํากรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและกาํหนดคา่ตอบแทนทีเ่ขา้รว่มประชุม และชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1.  ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน  

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

เสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืขึน้ และส่งมอบบตัรลงคะแนนทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 หน้า 2 ของ 9 หน้า 

ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัจะดาํเนินการนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็
ดว้ยและงดออกเสยีง และจะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ ซึ่งประธานฯ 
จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

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

พธิกีรรายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิว่า ตามทีบ่รษิทัไดเ้ผยแพร่ใน web site ของบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิพือ่รบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที ่24 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2562  
นัน้ ปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกแต่งตัง้เป็น
กรรมการ  

เน่ืองจาก ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ อยู่ระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุม        
นายสุรพล สตมิานนท ์รองประธานกรรมการบรษิทั ทาํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมและกล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

   ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ประชุม
เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2561  ซึง่ไดจ้ดัสง่เอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยปรากฎอยูใ่นสิง่ทีส่ง่
มาดว้ย 1 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่
ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ด้วย
คะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  303,227,751 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 ตามทีป่รากฎ
ในรายงานประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายใหคุ้ณแสงรุง้ นิตภิาวะชน  เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ี่
ประชุมรบัทราบเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ดงัน้ี 

• รายไดร้วมจากการขาย มจีาํนวน 5,449.51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ใน 20.47% เมือ่เทยีบกบัปี 
2560 โดยมปีรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ 13.07% และราคาขายเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ 6.54%  

• รายไดจ้ากการขายของบรษิทัมาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน 2 ลกัษณะ คอื การแปร
รูปผลิตภณัฑ์เหล็ก จํานวน 3,812 ล้านบาท คิดเป็น 70.0% ของรายได้จากการขาย  และธุรกิจจดัหา
ผลติภณัฑเ์หลก็เพือ่จาํหน่าย มจีาํนวน 1,535 ลา้นบาท คดิเป็น 28.2% ของรายไดจ้ากการขาย โดยรายได้
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จากธุรกจิแปรรูปผลติภณัฑ์เหล็ก เพิม่ขึ้น 10.17% เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2560 ในขณะที่
รายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพือ่จาํหน่ายเพิม่ขึน้ 50.5%  

• ต้นทุนขาย 5,092 ลา้นบาท คดิเป็น 93.4% ของรายได ้ ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2560 ที่มสีดั
สดัสว่น 87.6% ของรายได ้ เน่ืองจากไมส่ามารถรกัษาสว่นต่างราคาขายกบัตน้ทุนวตัถุดบิ จากการแขง่ขนั
ทีเ่พิม่มากขึน้   

• กําไรขัน้ต้น จํานวน 357.49 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนกําไรขัน้ต้นต่อยอดขายรวม 
6.56% ลดลงจากปี 2560 ที่มอีตัราส่วนกําไรขัน้ต้น 12.36% โดยมสีาเหตุมาจากการแข่งขนัที่เพิม่สูงขึน้  
และราคาตลาดลดลงในไตรมาสที ่3 และ 4  โดยบรษิทัฯ ยงัคงมสีนิคา้คงคลงัสาํหรบัขายทีต่น้ทุนสงู  

• ค่าใชจ้่ายในการขาย 131.34 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จาํนวน 24.83 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้ 23.4% โดยสว่นใหญ่ของคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ มาจากคา่ขนสง่ ซึง่เพิม่ขึน้ 21.52 ลา้นบาท  

สาํหรบัความคบืหน้าดา้นการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่  ปัจจุบนับรษิทัไดด้ําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบตัิเพื่อยื่นขอการรบัรองครบเกือบทุกด้านแล้ว เหลือการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้มี 
operating control คอืวางแนวทางป้องกนัใหค้รบทุกระบบ ซึง่ใกลแ้ลว้เสรจ็พรอ้มยืน่ขอรบัรองต่อ CAC ได้
ในเดอืนพฤษภาคมน้ี  

จากนัน้ประธานฯ  ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นซกัถามเกี่ยวกบัผลประกอบการ ซึ่งไม่มผีูถ้ือหุ้นมี
ความคดิเห็นประการอื่น  จงึส่งมอบให้ ดร. ครรชติ  สงิห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการบรษิัทดําเนินการ
ประชุมต่อ  เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระพจิารณารบัทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 3 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ทําใหก้ารประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองจํานวน 32 ราย และโดยการ
มอบฉนัทะจาํนวน 30 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้303,273,781 หุน้    

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 สาํหรบัรอบบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ สาํหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  โดยมอบหมายให ้คุณสรุพล  สตมิานนท ์ เป็นผู้
ชีแ้จงต่อทีป่ระชุม 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั  ซึ่งกําหนดใหบ้รษิทั

ตอ้งมกีารจดัทาํงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจาํปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีอนุมตั ิ โดยงบการเงนิดงักลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบจาก 

คุณสมคดิ เตยีตระกูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 2785 จากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั แล้ว  และ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความครบถว้น เป็นทีน่่าเชื่อถอืของรายงานทางการเงนิ  จงึขอเสนอ

ใหท้ีป่ระชุม พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจาํปี 2561  สิน้สุด ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยผู้จดัการฝ่ายบญัชี

รายละเอยีดในงบการเงนิดงัน้ี  

 

 
 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 หน้า 4 ของ 9 หน้า 

• งบแสดงฐานการเงนิ   

 
ปี 2561 

(ลา้นบาท) 
ปี 2560 

(ลา้นบาท) 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท % 

สนิทรพัยร์วม  1,857.46 1,929.31 (71.8) -3.7% 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม  1,267.38 1,384.34 (117.0) -8.4% 

  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  353.92 316.44 37.5 11.8% 

  สนิคา้คงเหลอื  632.01 760.60 (12.6) -16.9% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  590.08 544.97 45.1 8.3% 

  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  546.01 501.01 45.0 9.0% 

  อื่น ๆ  44.07 43.96 0.1 0.3% 

หน้ีสนิรวม (ลา้นบาท) 543.27 649.00 (105.7) -16.3% 

  หน้ีสนิหมนุเวยีน (ลา้นบาท) 510.33 615.54 (105.2) -17.1% 

  หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน (ลา้นบาท) 32.93 33.46 (0.5) -1.6% 

หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.41 0.51   

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,351.9 1,280.3 71.6 5.6% 

  ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 450 400 50 12.5% 

  กาํไรสะสม 714.62 730.57 (16.0)  -2.2% 

  อื่น ๆ 151.27 151.27 - - 

  สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุม (1.70) (1.53) (0.2) 11.1% 

ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท) 2.92 3.20   

 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

 
ปี 2561 

(ลา้นบาท) 
ปี 2560 

(ลา้นบาท) 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 5,449.51 4,523.72 925.79 20.5% 

รายไดร้วม 5,462.98 4,539.01 923.97 20.4% 

  ตน้ทุนขาย 5,092.02 3,964.78 1,127.24 28.4% 

  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 225.19 204.54 20.65 10.1% 

  ตน้ทุนทางการเงนิ 15.82 16.64 -0.82 -4.9% 

กาํไรก่อนภาษ ี 129.31 353.05 -223.74 -63.4% 

หกั ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 23.93 68.36 -44.43 -65.0% 

กาํไรสทุธ ิ 105.38 284.69 -179.31 -63.0% 

 

 เมือ่ผูถ้อืหุน้ซกัถามเป็นทีพ่อใจ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยวาระน้ีใชค้ะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิบการเงนิประจําปี 2561 สําหรบัรอบบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 หน้า 5 ของ 9 หน้า 

 เหน็ดว้ย    303,273,781 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 3 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ทําใหก้ารประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองจํานวน 33 ราย และโดยการ
มอบฉนัทะจาํนวน 31 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้303,316,281 หุน้  

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายปันผล 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจ่ายปันผล โดย
มอบหมายให ้คุณสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปไดด้งัน้ี  

    จากนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯทีก่ําหนดใหจ้่ายในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไร
สุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงนิ
สะสมอื่นๆ ตามที่บรษิัทฯกําหนด ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบัฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเหน็สมควร  

 ทัง้น้ี จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิประจําปี 2561 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบ
การเงนิเฉพาะของบรษิทัมผีลกําไรสุทธปิระมาณ 104.22 ลา้นบาท จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาจดัสรร
กาํไรดงัน้ี 

1.  จดัสรรเงนิกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,000,000 บาท ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 

4.80 ของกําไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในปี 2561 รวมเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

45,000,000 บาท ครบตามอตัราทีต่อ้งสาํรองตามกฎหมายรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

2.  จ่ายปันผลสาํหรบัปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 63.0 ลา้น

บาท คดิเป็นอตัราเงนิปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 60.45 ของกําไรสุทธจิากงบการเงนิ

เฉพาะของบรษิทัในปี 2561 ในสว่นของธุรกจิทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) 

ซึ่งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธ ิทัง้น้ี เงนิปันผลทัง้หมดจะ

ถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายกําหนดไว ้โดยจะนําปันผลส่วนที่เป็นเงนิสด

ชาํระภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดร้บัเครดติภาษใีนการคํานวณ

ภาษเีงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวลรษัฎากร 

อน่ึง ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 ไดม้มีตจิ่ายเงนิปัน
ผลระหวา่งกาลเป็นเงนิสดจากผลการดาํเนินงานเฉพาะของบรษิทัสาํหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 (วนัที ่
1 มกราคม 2561 – 30 มถุินายน 2561) ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิประมาณ 31.5 ลา้น
บาท โดยไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวไปเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2561 ดงันัน้ คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะ
จ่ายในครัง้น้ีอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นจาํนวนประมาณ 31.50 ลา้นบาท จากกําไรสุทธ ิและกําไรสะสม 
ของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัสําหรบังวด 6 เดอืนหลงัของปี 2561 (วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 
2561) 

 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 หน้า 6 ของ 9 หน้า 

โดย 

• โดยกาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัปันผล (Record Date) ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2562   

• และกาํหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่23 พฤษภาคม 2562  
 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ประการอื่น  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยวาระน้ีใชค้ะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 

2561 ตามรายละเอยีดทีนํ่าเสนอขา้งตน้ทุกประการ  ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  303,316,281 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
โดยมอบหมายให้พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่
ประชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 กําหนดให ้“การประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อย 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการทีแ่บง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อก
โดยจํานวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3” โดยในปีน้ีกรรมการผู้อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดและครบวาระ 
ไดแ้ก่  

ก.  นายสรุพล   สตมิานนท ์  กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 

ข.  นางสาวบุญศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

ค.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร  กรรมการ 
 

ซึ่งกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระน้ี ขอออกออกจากหอ้งประชุมจนกว่าการพจิารณาวาระน้ีจะ
แลว้เสรจ็ เพือ่สง่เสรมิการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  ทัง้น้ี ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไว้
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่24 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ไม่ปรากฎผูใ้ดเสนอรายชื่อบุคคล
เพือ่เขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาคุณสมบตักิรรมการและกรรมการ
อสิระที่ออกตามวาระ  โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา  รวมทัง้
คุณสมบตัติามกฎหมายทีก่ําหนดไว ้ ซึ่งบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ สามารถอุทศิเวลาให้
ไดอ้ย่างเพยีงพอ ร่วมกนักํากบัดูแลกจิการอนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั อกีทัง้บุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
อิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจและ
กรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหน่ึง ดงัรายละเอยีดประวตัยิอ่ของกรรมการแต่ละท่าน ไดป้รากฎอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มา
ดว้ย 3 ของหนงัสอืเชญิประชุม   



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 หน้า 7 ของ 9 หน้า 

คณุทรงพล พงศพ์ฒันกาญจน์  ตามทีส่มาคมสง่เสรมินักลงทุนไทยพจิารณาออกเสยีงไมเ่หน็ดว้ยสาํหรบั

กรรมการอสิระทีด่าํรงตาํแหน่งเกนิ 9 ปี ทางคณะกรรมการมคีวามเหน็อยา่งไร 

พลเอกไพรชั    ชีแ้จงว่า ถงึแมคุ้ณสุรพล ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระเกนิ 9 ปี แต่ยงัคงมคีุณสมบตัคิรบ
ตามหลกัเกณฑ ์และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยวาระน้ีใชค้ะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง อกีวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงทีไ่มร่วมเสยีงของผูม้สีว่นไดเ้สยีดงัน้ี  

นายสรุพล  สตมิานนท ์

เหน็ดว้ย  จาํนวน  303,316,026 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.9999  

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน                     255 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0001 

งดออกเสยีง   จาํนวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0 

นางสาวบุญศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์ (ถอืหุน้บรษิทัอยูจ่าํนวน 13,875,000) 
 

เหน็ดว้ย  จาํนวน  289,440,731 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00   

งดออกเสยีง   จาํนวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.00 

นายปรดีา  วงศส์ถติพร    (ถอืหุน้บรษิทัอยูจ่าํนวน 20,157,449) 
 

เหน็ดว้ย  จาํนวน  283,158,832 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   100.00  

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        0.00   

งดออกเสยีง   จาํนวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

 

วาระท่ี  6 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 
โดยมอบหมายใหคุ้ณไพรชั  โพธิอุ์บล ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 กาํหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั 
ในรปูของเงนิเบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ซึง่สดุแลว้แต่ทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้จะกาํหนด  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาถึงความเหมาะสมและ
ความสามารถโดยเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั จงึมมีติ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 2562 เท่าเดมิกบัปีก่อน ในรูปแบบ
เงนิเดือน คือ สําหรบัประธานกรรมการ อตัราเดอืนละ 50,000 บาท และกรรมการในอตัราเดือนละ 
30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน  สําหรบัค่าตอบแทนพเิศษจะพจิารณา
จากผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2562 แต่ทัง้น้ีจํานวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยไม่มี
ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาเงิน
คา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนสัใหแ้ก่กรรมการดงักลา่ว  



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 หน้า 8 ของ 9 หน้า 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ
โดยมตวิาระน้ีใหถ้อืคะแนนสองในสามเสยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง  

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 
2562 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  303,316,581   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย           0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2562  โดยมอบหมายให ้คุณจนิตนา  เตชะมนตรกุีล กรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงต่อผูถ้อื
หุน้ในรายละเอยีดของวาระ 

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้พจิารณาทัง้ด้านศกัยภาพของสํานักงานผู้สอบบญัช,ี 
คุณวุฒขิองตวัผูส้อบบญัช ีและรูปแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตุสมผลของอตัราค่าสอบ
บญัช ี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้  มคีวามเหน็
วา่บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั มคีุณสมบตัคิรบถว้น และเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง    จงึเหน็สมควร 
ใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัยอ่ย ประจาํปี 2562 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงัน้ี 

- นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื  
- นางสาวกญัญาณฐั  ศรรีตัน์ชชัวาล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื  
- นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื 
- นายนรนิทร ์  จรูะมงคล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593 

ซึ่งผูส้อบบญัชทีีเ่สนอขา้งตน้นัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทั
ยอ่ย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด   

โดยกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจาํปี 2562 เป็นจาํนวน 1,845,000 บาท  ซึง่ไมร่วม
ค่าใชจ้่ายอื่นในการสอบบญัช ีเช่น ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั ในการตรวจสอบบญัช ีและ
สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ กาํหนดใหจ้า่ยตามจาํนวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม   

เมื่อไม่มผีู้ใดแสดงความเห็นประการอื่น  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระน้ีใช้
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้น เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั ประจาํปี 2562 และกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชตีามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 หน้า 9 ของ 9 หน้า 

 เหน็ดว้ย  303,316,581   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะน้ีทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระที่
ไดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ซกัถามหากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

คณุคมเดช  ชินวรากร  ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามแนวโน้มของบรษิทั ปี 2562 จะเป็นอยา่งไร  และ

การจาํหน่ายสนิคา้สาํเรจ็รปูเป็นไปตามราคาทุน หรอืราคาตลาด  

คณุแสงรุ้ง  นิติภาวะชน    ชีแ้จงวา่ โดยรวมคาดวา่ผลประกอบการของบรษิทัจะดกีวา่ปี 2561 จากสภาวะ
ตลาดเหลก็ของจนี ทําใหร้าคาเหลก็น่าจะดกีว่าปีที่ผ่านมา อกีทัง้แผนการลงทุนดา้นกําลงัการผลติ และ
การตลาดที่จะเพิม่ประสทิธภิาพและช่วยลดต้นทุนลง  สําหรบัประเด็นการจําหน่ายสนิค้าสําเร็จรูป จะ
จาํหน่ายตามราคาตลาด ซึง่หากสนิคา้ในคลงัมมีลูคา่สงูกวา่ราคาตลาด จะมกีารตัง้มลูค่าปรบัลดของสนิคา้
คงคลงั ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืเสนอเรือ่งอื่นใดใหพ้จิารณาอกี  ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2562 และกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี 
 
ปิดประชุม เวลา 11.40 น. 

              

       -ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์- 

       (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์)  

 

          -นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท- 

  

    

ลงชือ่    ประธานทีป่ระชุม 

ลงชือ่    ผูบ้นัทกึการประชุม  

    (นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท) 
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