รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
บริ ษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 4 เลขที่ 1
ถ. สาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรรมการของบริ ษทั ที่เข้าร่วมประชุม ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
1. ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิตระกู
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนด
์ ล
ค่าตอบแทน
3. นายแสงรุง้ นิตภิ าวะชน
กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายสุรพล สติมานนท์
รองประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน
6. นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
7. นายธนทัต ชวาลดิฐ
กรรมการ
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ
9. พลเอกไพรัช โพธิ ์อุบล
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
10. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมอื่นๆ
1. นายสมคิด เตียตระกูล
2. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว

ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท์ธอนตัน จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

เริ่ มการประชุม
ก่อนเริม่ การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธกี รในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จํานวน 29 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 173,195,950 หุน้
และโดยการมอบฉั น ทะ จํ า นวน 30 ราย นั บ จํ า นวนหุ้ น ได้ 130,031,801 หุ้ น รวมเป็ นจํ า นวนหุ้ น
303,227,751 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 67.4 ของจํานวนหุ้น ที่จําหน่ ายได้ท งั ้ หมด ครบเป็ น องค์ป ระชุ ม ตาม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 38 พร้อมกันนัน้ ได้แนะนํากรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ 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 ขอให้ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึน้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนทีก่ รอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 หน้า 1 ของ 9 หน้า

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 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัตเิ พือ่ รับคัดเลือกแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
นัน้ ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ
เนื่ อ งจาก ดร. ครรชิต สิง ห์สุ ว รรณ์ ประธานกรรมการ อยู่ร ะหว่า งการเดิน ทางมาร่ ว มประชุ ม
นายสุรพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมและกล่าวเปิ ดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ประชุม
เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2561 ซึง่ ได้จดั ส่งเอกสารให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว โดยปรากฎอยูใ่ นสิง่ ทีส่ ง่
มาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม ซึง่
ไม่มผี ใู้ ดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ น เอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 303,227,751 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ตามทีป่ รากฎ
ในรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว โดยมอบหมายให้คุณแสงรุง้ นิตภิ าวะชน เป็ นผูช้ แ้ี จงให้ท่ี
ประชุมรับทราบเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 ดังนี้
• รายได้รวมจากการขาย มีจาํ นวน 5,449.51 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ใน 20.47% เมือ่ เทียบกับปี
2560 โดยมีปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ 13.07% และราคาขายเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ 6.54%
• รายได้จากการขายของบริษทั มาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ การแปร
รูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จํานวน 3,812 ล้านบาท คิดเป็ น 70.0% ของรายได้จากการขาย และธุรกิจจัดหา
ผลิตภัณฑ์เหล็กเพือ่ จําหน่าย มีจาํ นวน 1,535 ล้านบาท คิดเป็ น 28.2% ของรายได้จากการขาย โดยรายได้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 หน้า 2 ของ 9 หน้า

จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เพิม่ ขึ้น 10.17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 ในขณะที่
รายได้จากธุรกิจจัดหาเพือ่ จําหน่ายเพิม่ ขึน้ 50.5%
• ต้นทุนขาย 5,092 ล้านบาท คิดเป็ น 93.4% ของรายได้ ซึ่งเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ที่มสี ดั
สัดส่วน 87.6% ของรายได้ เนื่องจากไม่สามารถรักษาส่วนต่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดบิ จากการแข่งขัน
ทีเ่ พิม่ มากขึน้
• กําไรขัน้ ต้น จํานวน 357.49 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรขัน้ ต้นต่อ ยอดขายรวม
6.56% ลดลงจากปี 2560 ที่มอี ตั ราส่วนกําไรขัน้ ต้น 12.36% โดยมีสาเหตุมาจากการแข่งขันที่เพิม่ สูงขึน้
และราคาตลาดลดลงในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยบริษทั ฯ ยังคงมีสนิ ค้าคงคลังสําหรับขายทีต่ น้ ทุนสูง
• ค่าใช้จ่ายในการขาย 131.34 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จํานวน 24.83 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ 23.4% โดยส่วนใหญ่ของค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากค่าขนส่ง ซึง่ เพิม่ ขึน้ 21.52 ล้านบาท
สําหรับความคืบหน้าด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ปั จจุบนั บริษทั ได้ดําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบ ตั ิเ พื่อ ยื่น ขอการรับ รองครบเกือ บทุ ก ด้า นแล้ว เหลือ การปรับ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายใน ให้ม ี
operating control คือวางแนวทางป้ องกันให้ครบทุกระบบ ซึง่ ใกล้แล้วเสร็จพร้อมยืน่ ขอรับรองต่อ CAC ได้
ในเดือนพฤษภาคมนี้
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ ซึ่งไม่มผี ูถ้ ือหุ้นมี
ความคิดเห็นประการอื่น จึงส่งมอบให้ ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัทดําเนินการ
ประชุมต่อ เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 ตามทีร่ ายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะเข้ามาร่ว ม
ประชุมเพิม่ ทําให้การประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจํานวน 32 ราย และโดยการ
มอบฉันทะจํานวน 30 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ 303,273,781 หุน้
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี 2561 สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ตั ิง บแสดงฐานะการเงิน และงบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล สติมานนท์ เป็ นผู้
ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุม
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้บริษทั
ต้องมีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 เพือ่ เสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี อนุ มตั ิ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบจาก
คุณสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2785 จากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แล้ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความครบถ้วน เป็ นทีน่ ่ าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอ
ให้ทป่ี ระชุม พิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2561 สิน้ สุด ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ตามที่ป รากฏในรายงานประจําปี (สิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 2) โดยผู้จ ดั การฝ่ ายบัญ ชี
รายละเอียดในงบการเงินดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 หน้า 3 ของ 9 หน้า

• 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
อื่น ๆ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม

ราคาหุน้ ตามบัญชี (บาท)

ปี 2561
(ล้านบาท)
1,857.46
1,267.38
353.92
632.01
590.08
546.01
44.07
543.27
510.33
32.93
0.41
1,351.9
450
714.62
151.27
(1.70)
2.92

ปี 2560
(ล้านบาท)
1,929.31
1,384.34
316.44
760.60
544.97
501.01
43.96
649.00
615.54
33.46
0.51
1,280.3
400
730.57
151.27
(1.53)
3.20

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
(71.8)
-3.7%
(117.0)
-8.4%
37.5
11.8%
(12.6)
-16.9%
45.1
8.3%
45.0
9.0%
0.1
0.3%
(105.7)
-16.3%
(105.2)
-17.1%
(0.5)
-1.6%
71.6
50
(16.0)
(0.2)

5.6%
12.5%
-2.2%
11.1%

• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี
หัก ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กําไรสุทธิ

ปี 2561
(ล้านบาท)
5,449.51
5,462.98
5,092.02
225.19
15.82
129.31
23.93
105.38

ปี 2560
(ล้านบาท)
4,523.72
4,539.01
3,964.78
204.54
16.64
353.05
68.36
284.69

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
925.79
20.5%
923.97
20.4%
1,127.24
28.4%
20.65
10.1%
-0.82
-4.9%
-223.74
-63.4%
-44.43
-65.0%
-179.31
-63.0%

เมือ่ ผูถ้ อื หุน้ ซักถามเป็ นทีพ่ อใจ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2561 สําหรับรอบบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 หน้า 4 ของ 9 หน้า

เห็นด้วย
303,273,781 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะเข้ามาร่ว ม
ประชุมเพิม่ ทําให้การประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจํานวน 33 ราย และโดยการ
มอบฉันทะจํานวน 31 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ 303,316,281 หุน้
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกําไร และการจ่ายปันผล

ประธานฯ เสนอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจัด สรรกํ า ไร และการจ่ า ยปั น ผล โดย
มอบหมายให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิตระกู
์ ล เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
จากนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯทีก่ ําหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกําหนด ทัง้ นี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ฐานะ
การเงิน ผลการดํ า เนิ น งาน แผนการลงทุ น ความจํ า เป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯเห็นสมควร
ทัง้ นี้ จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินประจําปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบ
การเงินเฉพาะของบริษทั มีผลกําไรสุทธิประมาณ 104.22 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาจัดสรร
กําไรดังนี้
1. จัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
4.80 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2561 รวมเป็ นสํารองตามกฎหมาย
45,000,000 บาท ครบตามอัตราทีต่ อ้ งสํารองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายปั นผลสําหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 63.0 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้อยละ 60.45 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั ในปี 2561 ในส่วนของธุรกิจทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)
ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ทัง้ นี้ เงินปั นผลทัง้ หมดจะ
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยจะนํ าปั นผลส่วนที่เป็ นเงินสด
ชําระภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาได้รบั เครดิตภาษีในการคํานวณ
ภาษีเงินปั นผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
อนึ่ง ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มมี ติจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษทั สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 (วันที่
1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561) ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 31.5 ล้าน
บาท โดยได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนัน้ คงเหลือเงินปั นผลทีจ่ ะ
จ่ายในครัง้ นี้อตั ราหุน้ ละ 0.07 บาท รวมเป็ นจํานวนประมาณ 31.50 ล้านบาท จากกําไรสุทธิ และกําไรสะสม
ของงบการเงินเฉพาะบริษทั สําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม
2561)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 หน้า 5 ของ 9 หน้า

โดย

• โดยกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
• และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี
2561 ตามรายละเอียดทีน่ ําเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 303,316,281 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
โดยมอบหมายให้พลเอกไพรัช โพธิ ์อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่
ประชุมว่า
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 18 กําหนดให้ “การประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีแ่ บ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปี น้ีกรรมการผู้อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดและครบวาระ
ได้แก่
ก. นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
ข. นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ ์
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
ค. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ
ซึ่งกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในวาระนี้ ขอออกออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะ
แล้วเสร็จ เพือ่ ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 24 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ไม่ปรากฎผูใ้ ดเสนอรายชื่อบุคคล
เพือ่ เข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาคุณสมบัตกิ รรมการและกรรมการ
อิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์และผลงานในปี ท่ผี ่านมา รวมทัง้
คุณสมบัตติ ามกฎหมายทีก่ ําหนดไว้ ซึ่งบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ สามารถอุทศิ เวลาให้
ได้อย่างเพียงพอ ร่วมกันกํากับดูแลกิจการอันเป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั อีกทัง้ บุคคลที่เสนอชื่อเป็ นกรรมการ
อิส ระสามารถแสดงความเห็น ได้อ ย่า งเป็ นอิส ระตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึง ขอเสนอที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั กรรมการตรวจและ
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัตยิ อ่ ของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฎอยูใ่ นสิง่ ทีส่ ง่ มา
ด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม
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คุณทรงพล พงศ์พฒ
ั นกาญจน์ ตามทีส่ มาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยพิจารณาออกเสียงไม่เห็นด้วยสําหรับ
กรรมการอิสระทีด่ าํ รงตําแหน่งเกิน 9 ปี ทางคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร
พลเอกไพรัช ชีแ้ จงว่า ถึงแม้คุณสุรพล ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่ยงั คงมีคุณสมบัตคิ รบ
ตามหลักเกณฑ์ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง อีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทีไ่ ม่รวมเสียงของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังนี้

นายสุรพล สติมานนท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

303,316,026 เสียง
255 เสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
คิดเป็ นร้อยละ
0

นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ ์ (ถือหุน้ บริษทั อยูจ่ าํ นวน 13,875,000)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

289,440,731 เสียง
0
เสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
0.00

นายปรีดา วงศ์สถิตพร (ถือหุน้ บริษทั อยูจ่ าํ นวน 20,157,449)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จํานวน
จํานวน
จํานวน

283,158,832 เสียง
0
เสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
โดยมอบหมายให้คุณไพรัช โพธิ ์อุบล ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 34 กําหนดให้คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั
ในรูปของเงินเบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึง่ สุดแล้วแต่ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ จะกําหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมและ
ความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน จึงมีมติ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ม่ได้มฐี านะเป็ นผูบ้ ริหาร ประจําปี 2562 เท่าเดิมกับปี ก่อน ในรูปแบบ
เงิน เดือน คือ สําหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ
30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน สําหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณา
จากผลการดํ า เนิ น งานของบริษัท ปี 2562 แต่ ท ัง้ นี้ จํ า นวนรวมกัน ไม่ เ กิน 4.00 ล้า นบาท โดยไม่ ม ี
ค่ า ตอบแทนรู ป แบบอื่น ๆ โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริษัท มีอํ า นาจในการพิจ ารณาเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าว
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึ่งไม่มผี ซู้ กั ถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
โดยมติวาระนี้ให้ถอื คะแนนสองในสามเสียงของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มฐี านะเป็ นผูบ้ ริหาร ประจําปี
2562 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 303,316,581 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

วาระที่ 7

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ท่ีป ระชุม พิจ ารณาอนุ มตั ิแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญชี และกํา หนดค่า สอบบัญ ชี
ประจําปี 2562 โดยมอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้แี จงต่อผูถ้ อื
หุน้ ในรายละเอียดของวาระ
การเลือ กผู้ส อบบัญ ชีแ ละการกํ า หนดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการสอบบัญ ชีไ ด้ผ่ า นความ
เห็น ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิ ารณาทัง้ ด้านศักยภาพของสํานักงานผู้สอบบัญชี,
คุณวุฒขิ องตัวผูส้ อบบัญชี และรูปแบบวิธกี ารตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบ
บัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็น
ว่าบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร
ให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2562 โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตฯ ดังนี้
- นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
- นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8593
ซึ่งผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอข้างต้นนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั ฯ บริษทั
ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นจํานวน 1,845,000 บาท ซึง่ ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั ในการตรวจสอบบัญชี และ
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็ นต้น กําหนดให้จา่ ยตามจํานวนทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม
เมื่อไม่มผี ู้ใดแสดงความเห็น ประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุม ลงมติ โดยวาระนี้ ใ ช้
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
303,316,581 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 8

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนี้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่
ได้กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ซักถามหากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม
คุณคมเดช ชิ นวรากร ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามแนวโน้มของบริษทั ปี 2562 จะเป็ นอย่างไร และ
การจําหน่ายสินค้าสําเร็จรูปเป็ นไปตามราคาทุน หรือราคาตลาด
คุณแสงรุ้ง นิ ติภาวะชน ชีแ้ จงว่า โดยรวมคาดว่าผลประกอบการของบริษทั จะดีกว่าปี 2561 จากสภาวะ
ตลาดเหล็กของจีน ทําให้ราคาเหล็กน่ าจะดีกว่าปี ท่ผี ่านมา อีกทัง้ แผนการลงทุนด้านกําลังการผลิต และ
การตลาดที่จะเพิม่ ประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนลง สําหรับประเด็นการจําหน่ ายสินค้าสําเร็จรูป จะ
จําหน่ ายตามราคาตลาด ซึง่ หากสินค้าในคลังมีมลู ค่าสูงกว่าราคาตลาด จะมีการตัง้ มูลค่าปรับลดของสินค้า
คงคลัง ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือเสนอเรือ่ งอื่นใดให้พจิ ารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2562 และกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
ปิ ดประชุม เวลา 11.40 น.
ลงชือ่

-ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์(ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์)

ลงชือ่ -นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

ประธานทีป่ ระชุม

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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