
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 1 ของ 11 หน้า 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

วนั เวลา สถานที ่
ประชมุเมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ หอ้งสาทร 1  อาคารคิวเฮา้ส  ์ลุมพินี ช ัน้ 4 เลขที่ 1   
ถ. สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร   

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ  ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
1.  ดร. ครรชติ สงิหส์วุรรณ ์ ประธานกรรมการบรษิทั และ กรรมการตรวจสอบ  
2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
3.  นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน  กรรมการ / กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
4.  นายสรุพล สตมิานนท ์ รองประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นางจนิตนา เตชะมนตรกีลุ  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
6.  นางสาวบุญศร ีปัญญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุสายบญัชแีละการเงนิ 
7.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 
8.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร    กรรมการ 
9.  พลเอกไพรชั  โพธิอ์บุล    กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

10. นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตรี กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ผูเ้ขา้รว่มการประชมุอืน่ 
1. นายสมคดิ  เตยีตระกลู ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  จากบรษิทั แกรนทธ์อนตนั จาํกดั 
2. นายปกรณ ์ ออ่นแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

ก่อนเร ิม่การประชมุ นายปกรณ ์อ่อนแกว้ พิธกีรในทีป่ระชมุ กล่าวถงึแนวทางปฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุ 
ตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากน้ันแนะนํากรรมการบรษิทั 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่เขา้รว่มประชมุ และชีแ้จงถงึวิธกีารออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี ้

1. ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บั ณ
ตอนลงทะเบยีน  

2. วธิกีารนับคะแนนเสยีง คอื 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง
3. เมือ่ประธานในทีป่ระชมุแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคล์งคะแนนเสยีงไม่เห็น

ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมือขึน้ และส่งมอบบตัรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรยีบรอ้ยแลว้ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีข่อง
บรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัจะดําเนินการนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีง และจะนํา
คะแนนเสยีงดงักล่าวไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็น
คะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเห็นดว้ยในวาระน้ัน ๆ ซึง่ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

4. หากท่านผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น โปรดยกมอืและแจง้ชือ่-นามสกุลของ
ท่าน และขอความกรุณาใหซ้กัถามหรอืแสดงความคิดเห็นที่เกีย่วขอ้งกบัวาระน้ัน ๆ โดยตรง หากท่านผูถ้ือหุน้
ประสงคท์ีจ่ะเสนอแนะความคดิเห็นอืน่ทีไ่ม่อยู่ในวาระการประชมุ สามารถแสดงความคดิเห็นของท่านไดใ้นวาระที ่9 
พจิารณาเร ือ่งอืน่ ๆ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 2 ของ 11 หน้า 

เร ิม่การประชมุ 

ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ ์ทําหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ  กลา่วเปิดประชมุวา่ ในการประชมุคร ัง้นีม้ผูีถ้อืหุน้
เขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเอง จาํนวน 19 ราย  นับจาํนวนหุน้ได ้156,684,512 หุน้และโดยการมอบฉันทะ จาํนวน 
36 ราย นับจํานวนหุน้ได ้143,211,684 หุน้ รวมเป็นจํานวนหุน้  299,896,196 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.4 ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38    

ทัง้นี ้ตามทีบ่รษิทัไดเ้ผยแพรบ่น web site ของบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งทีเ่ห็นสมควรบรรจเุป็นวาระ
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 และเสนอชือ่บุคคลทีม่ีคุณสมบตัเิพือ่รบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั ตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2563  น้ัน ปรากฎว่าไม่มีผูถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจุ
เป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาตามระเบยีบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที ่1     พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 

   ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่
วนัที ่24 เมษายน 2562  โดยไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ ดงัปรากฎอยู่ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
ของหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้แสดงความเห็นหรอืแกไ้ขประการใด  ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่
24 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย  299,896,196 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไม่เห็นดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 บตัรเสยี               0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 
วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่

ปรากฎในรายงานประจําปี ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายใหคุ้ณแสงรุง้ นิตภิาวะชน  เป็นผูร้ายงานใหท้ี่

ประชมุรบัทราบเกีย่วกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 ดงันี ้

 รายไดร้วมจากการขาย มีจํานวน 5,396.27 ลา้นบาท ลดลงใน 0.98% เมื่อเทียบกบัปี 2561 
โดยมปีรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ 9.82% ในขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ทีล่ดลง 9.83%  

 รายไดจ้ากการขายของบรษิัทมาจากการประกอบธุรกิจหลกัใน 2 ลกัษณะ คือ การแปรรูป
ผลติภณัฑเ์หล็ก จํานวน 3,679ลา้นบาท คดิเป็น 68.2% ของรายไดจ้ากการขาย  และธรุกจิจดัหาผลติภณัฑเ์หล็ก
เพื่อจําหน่าย มีจํานวน 1,603 ลา้นบาท คิดเป็น 30% ของรายไดจ้ากการขาย โดยรายไดจ้ากธุรกิจแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์หล็ก ลดลง 3.48% เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัในปี 2561 ในขณะที่รายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพื่อ
จาํหน่ายเพิม่ขึน้ 4.41%  

 ตน้ทุนขาย 4,989.97 ลา้นบาท คดิเป็น 92.47% ของรายได ้ ลดลงจากปี 2561 ทีม่สีดัสดัส่วน 
93.44% ของรายได ้ ซึง่เป็นการปรบัลดลงตามราคาเฉลีย่ของตน้ทุนวตัถดุบิ   

 กําไรขัน้ตน้ จํานวน 406.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนกําไรขัน้ตน้ต่อยอดขายรวม 7.53% 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 ทีม่ีอตัราส่วนกําไรขัน้ตน้ 6.56% โดยมีสาเหตุมาจากราคาเฉลีย่ตน้ทุนวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการ
ผลติลดลงตามสภาวะอตุสาหกรรมเหล็ก 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 3 ของ 11 หน้า 

 ค่าใชจ้่ายในการขาย 144.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.7 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้ 10.04% โดยส่วน
ใหญ่ของคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ มาจากคา่ขนสง่ ซึง่เพิม่ขึน้ 9.10 ลา้นบาท  

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มีจํานวน 99.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5.94 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การตัง้สํารองผลประโยชนพ์นักงานตามเกณฑม์าตรฐานบญัชใีหม่   

 ตน้ทุนทางการเงิน  บรษิัทมีดอกเบีย้จ่ายเป็นจํานวน 11.41 ลา้นบาท ลดลง 27.9% จากปี 
2561  จากการใชเ้งนิกูย้มืสถาบนัการเงนิเพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการระหวา่งงวดลดลง  

นอกจากนี ้รายงานเพิม่เตมิว่า  บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มภาคเอกชนในการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัช ัน่จาก Collective Action Coalition (CAC) เมือ่ไตรมาส 3 ของปี 2562  และ ผลจากการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ2S-W1 คร ัง้สุดทา้ยเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีผูใ้ชส้ิทธติลอดอายุ
ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวน 263 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัไดจ้าํนวน 295 หุน้ 

จากน้ันประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเกีย่วกบัผลประกอบการ 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถงึสดัส่วนการขายแต่ละสาขา/ภูมิภาค  และส่วนแบ่งการตลาดของภาคใตเ้ป็น
อย่างไร ? 

ฝ่ายบรหิาร รายงานรายไดข้องบรษิทัแบ่งสดัส่วนการขายแต่ละสาขา หาดใหญ่ โคราช กทม.และ
สปป.ลาว  

ผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง   ขอคําอธบิายเพิ่มเติมที่ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน และอตัราแลกเปลี่ยนมีผล
อย่างไรตอ่บรษิทับา้ง? 

ฝ่ายบรหิาร ชีแ้จงว่า บรษิทัไดอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีต่ํ่า ประกอบกบับรษิทัมสีภาพคล่อง จงึทําใหก้าร
กูย้มืสถาบนัการเงนิลดลง สําหรบัอตัราแลกเปลีย่น โดยปกตบิรษิทัจะจอง rate กอ่นวนันัด
ชาํระคา่วตัถดุบิ ไม่จองลว่งหนา้นาน  

เมื่อผูถ้อืหุน้ซกัถามเป็นทีพ่อใจแลว้ ประธานฯ จงึกล่าวว่า วาระนีเ้ป็นวาระพิจารณารบัทราบจงึไม่มีการ
ลงคะแนนเสยีง 

มต ิ ทีป่ระชมุรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 

 
ก่อนเร ิม่พิจารณาวาระที ่3 พิธกีรแจง้ต่อทีป่ระชมุว่ามีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้มารว่มประชมุ

เพิม่ ทําใหก้ารประชมุคร ัง้นีม้ผูีถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองจํานวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 
37 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้300,118,954 หุน้    
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงินประจาํปี 2562 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สําหรบั
รอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  โดยมอบหมายให ้คุณสุรพล  สตมิานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั  ซึง่กาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกีาร
จดัทํางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจําปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพือ่เสนอ
ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีอนุมตั ิ โดยงบการเงนิดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบจาก คุณสมคดิ เตยีตระกูล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 2785 จากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จํากดั แลว้  และคณะกรรมการตรวจสอบได ้
พิจารณาความครบถว้น เป็นทีน่่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ  จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุ พิจารณาและอนุมตัิงบ

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 4 ของ 11 หน้า 

แสดงฐานะการเงนิและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจําปี 2562  สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีป่รากฏใน
รายงานประจาํปี (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) โดยสง่มอบใหผู้จ้ดัการฝ่ายบญัชสีรปุประเด็นหลกัของงบการเงนิดงันี ้ 
 

 งบแสดงฐานการเงนิ   

 ปี 2562 
(ลา้นบาท) 

ปี 2561 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

สนิทรพัยร์วม  1,766,51 1,857.46 (90.95) 4.9% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม  1,187.55 1,267.38 (79.83) 6.3% 

  ลกูหนีก้ารคา้ 349,08 353.92 (4.84) 1.4% 

  สนิคา้คงเหลอื  557.25 632.01 (74.76) 11.8% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  578.96 590.08 (11.12) 1.9% 

  ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ 552.03 546.01 6.02 1.1% 

  อืน่ ๆ  26.93 44.07 (17.14) 38.9% 

หนีส้นิรวม (ลา้นบาท) 388.84 543.27 (154.4) 28.4% 

  หนีส้นิหมุนเวยีน (ลา้นบาท) 350.38 510.34 (159.9) 31.3% 

  หนีส้นิไม่หมุนเวยีน (ลา้นบาท) 38.5 32.93 5.57 16.9% 

หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.28 0.41   

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,377.7 1,314.2 63.50 4.8% 

  ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 450 450 - - 

  กาํไรสะสม 780.95 714.62 66.33 9.3% 

  อืน่ ๆ 146.71 151.27 - - 

  ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอํานาจควบคมุ (1.89) (1.70) (0.2) 11.2% 

ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท) 3.06 2.92   

 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม  

 
ปี 2562 

(ลา้นบาท) 
ปี 2561 

(ลา้นบาท) 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการขาย 5,396.28 5,449.51 (53.23) 1.0% 

รายไดร้วม 5,413.95 5,462.98 (49.03) 0.9% 

  ตน้ทุนขาย 4,989.97 5,092.02 (102.1) 2.0% 

  คา่ใชจ้่ายในการขาย 144.14 131.43 12.7 9.7% 

  คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 99.7 93.76 5.9 6.3% 

  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 10.24 0.64 9.6 1500% 

  ตน้ทุนทางการเงนิ 11.41 15.82 (4.4) 27.9% 

กาํไรกอ่นภาษี 158.49 129.31 29.2 22.6% 

หกั ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล 25.21 23.93 1.3 5.3% 

กาํไรสทุธ ิ 133.28 105.38 27.9 26.5% 

 
  
 จากน้ันประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 5 ของ 11 หน้า 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง บรษิทัม ีBacklog ออเดอรล์่วงหนา้หรอืไม่ เน่ืองจากสนิคา้คงคลงัลดลง และจากสภาวะ
เศรษฐกจิแบบนีล้กูหนีม้กีารขอผ่อนผนัพกัชาํระหนีห้รอืไม่ ? และมกีารตัง้สํารองหนีอ้ย่างไร ? 

 
ฝ่ายบรหิาร   ลูกคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่ไม่มีออเดอรล์่วงหนา้นาน สนิคา้คงคลงัทีแ่สดงลดลงประมาณ 

10% จากปี 2561 เป็นเชงิดา้นราคาไม่ใชป่รมิาณ สําหรบัดา้นลูกหนี ้มีขอผ่อนผนัอยู่บา้ง แต่
มูลค่าไม่กระทบมาก  และมีการตัง้สํารองหนีต้ามเกณฑ ์ซึง่บรษิทัใหค้วามสําคญัในเร ือ่งหนีค้า้ง
ชาํระ และระมดัระวงัดแูลเร ือ่งนีอ้ย่างใกลช้ดิมาโดยตลอดตัง้แตก่อ่นสถานการณ ์covid ระบาด 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัการใชล้ดลงเกดิจากอะไร ? 

ฝ่ายบรหิาร   เป็นเงนิคํา้ประกนัเงนิกูย้มื เมือ่บรษิทัชาํระหนีเ้งนิกูย้มื ก็สามารถถอนเงนิคํา้ประกนัออกได ้

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง มาตรฐานบญัชใีหม่มผีลกระทบกบับรษิทัหรอืไม่ 

ฝ่ายบรหิาร   มาตรฐานใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัมีเร ือ่งการสทิธกิารเชา่และเคร ือ่งมือทางการเงิน โดย
บรษิทัมีสญัญาเชา่ที่โคราช และสปป.ลาว ซึง่ทัง้ 2 เป็นบรษิทัย่อย เมื่อรวมงบการเงินแลว้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นนัยยะเหมอืนสถาบนัการเงนิ 

 
 เมือ่ผูถ้อืหุน้ซกัถามจนเป็นทีพ่อใจแลว้ ประธานจงึใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตังิบการเงนิประจําปี 2562 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย    300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 บตัรเสยี              0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระที ่4   พจิารณารบัทราบการจดัสรรกาํไร และการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล  

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณารบัทราบการจดัสรรกําไร และการจ่ายปันผล โดยมอบหมายให ้
คณุสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู เป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุ ซึง่สรปุไดด้งันี ้ 

    จากนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯทีก่ําหนดใหจ้่ายในอตัราไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธหิลงั
หกัภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืน่ๆ ตามที่

บรษิัทฯกําหนด ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯเห็นสมควร  

ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 วรรค 3 และขอ้บงัคบัของ 
บรษิทัฯ ขอ้ 49 ระบุว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว เมือ่เห็นว่าบรษิทั
มีกําไรสมควรพอทีจ่ะทําเชน่น้ัน และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราว
ตอ่ไป” น้ัน 

ดว้ยผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิประจําปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิเฉพาะ
ของบรษิทัมีผลกําไรสุทธปิระมาณ 118.12 ลา้นบาท และมีเงินสํารองตามกฎหมายครบแลว้  คณะกรรมการจงึขอ
เสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 2 คร ัง้ ในอตัรารวมหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจํานวน
เงนิรวม 63.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.33 ของกาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในปี 2562  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 6 ของ 11 หน้า 

โดยคร ัง้แรก จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่3/2562 อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผล
การดําเนินงานเฉพาะของบรษิทัสําหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 (วนัที ่1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) ใน
อตัราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 31.5 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2562 

คร ัง้ที่สอง จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหท้ี่ประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติเลือ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้จากเดือน
เมษายน 2563 และอนุมตัจิา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จากกาํไรสทุธ ิและกาํไรสะสม ของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัสําหรบั
งวด 6 เดอืนหลงัของปี 2562 (วนัที ่1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2562)  ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นจํานวน
ประมาณ 31.50 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่ชี ือ่ตามวนักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล 
(record date) ในวนัที ่20 มีนาคม 2563 ซึง่เป็นกําหนดวนัเดมิตามทีเ่คยเสนอผูถ้อืหุน้ไว ้  และจ่ายเงนิปันผลใน
วนัที ่21 เมษายน 2563 แทน เพือ่ลดผลกระทบจากการเลือ่นประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีเ่คยกาํหนดไวเ้ดมิ  

ทัง้นี ้การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสทุธใินส่วนของธรุกจิทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (Non-
BOI) ซึง่เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธ ิซึง่เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตาม
อตัราทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้โดยจะนําปันผลสว่นทีเ่ป็นเงนิสดชาํระภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
ไดร้บัเครดติภาษีในการคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร 

ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลทัง้สองคร ัง้ตามรายละเอยีดขา้งตน้ มคีวาม
เหมาะสมแทนการเสนอจ่ายเงนิปันผลประจําปี   จงึไม่มกีารเสนอจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิจากผลการดําเนินงานของปี 
2562 อกี 

จากน้ันประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง จากกําไรสะสมของบรษิทัมมีากกว่า 700 ลา้นบาท ทําไมบรษิทัถงึไม่สามารถจ่ายเงนิปัน
ผลจากธรุกจิทีไ่ดร้บั BOI  และทําไมอตัราจา่ยปันผล ปี2562 ถงึลดลงเหลอื 53% นอ้ยกวา่ปีกอ่น 

ฝ่ายบรหิาร   หลายปีที่ผ่านมาบรษิัทจ่ายเงินปันผลจากธุรกิจที่ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน หรอื 
Non-BOI เพราะหมดอายุแลว้ ปัจจุบนับรษิทัเพิ่งได ้BOI มา1ฉบบัจากโครงการ Solar roof และ
เร ิม่ใชส้ทิธทิางภาษีในงบการเงินไตรมาส 1 ของปีนี ้ สําหรบัอตัราเงินปันผลจ่ายทีเ่หลอื 53% น้ัน 
บรษิทัพิจารณาว่าการมีเงนิทุนเพียงพอ จะทําใหบ้รษิทัแข็งแรง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกจิทีผ่นัผวน 
บรษิทัตอ้งระมดัระวงัการดําเนินธรุกจิจงึเห็นวา่อตัราการจา่ยดงักลา่วมคีวามเหมาะสม  

เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้แสดงความคดิเห็นประการอืน่ ประธานฯ จงึกล่าว วาระนีเ้ป็นวาระพจิารณารบัทราบจงึไม่มี
การลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้ประธานฯ เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย จึงขอส่งมอบใหพ้ลเอกไพรชั  โพธิอ์ุบล 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เป็นผูดํ้าเนินการประชมุวาระนี ้ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดให ้“การประชมุสามญั ผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากตําแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการที่แบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวน
ใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3” โดยในปีนีก้รรมการผูอ้ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุและครบวาระ ไดแ้ก ่ 

ก.  ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ ์  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

ข.  นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน  

ค.  นายธนทตั  ชวาลดฐิ     กรรมการ  
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เพือ่สง่เสรมิการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี ้ไดอ้อกจากหอ้งประชมุ
จนกว่าการพิจารณาวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็  ทัง้นี ้ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่รบั
การพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่16 
ธนัวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ไม่ปรากฎผูใ้ดเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณากลั่นกรองคุณสมบตักิรรมการ
และกรรมการอสิระทีอ่อกตามวาระ  โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิประสบการณแ์ละผลงานในปีทีผ่่านมา  รวมทัง้
คุณสมบตัติามกฎหมายทีก่ําหนดไว ้ ซึง่บุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่าง
เพยีงพอ รว่มกนักํากบัดูแลกจิการอนัเป็นประโยชนต์่อบรษิทั อกีทัง้บุคคลทีเ่สนอชือ่เป็นกรรมการอสิระสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จงึขอเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบ
วาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจและกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหน่ึง  โดยมี
รายละเอยีดประวตัยิ่อของกรรมการแตล่ะท่านปรากฎอยู่ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ของหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเห็นประการอืน่ พลเอกไพรชั จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดย
วาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัแิตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง อกีวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสยีงทีไ่ม่รวมเสยีงของผูม้สีว่นไดเ้สยีดงันี ้ 

ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ ์  
เห็นดว้ย  จาํนวน  300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00   
งดออกเสยีง   จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 บตัรเสยี         จาํนวน          0       เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 

นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ  
เห็นดว้ย  จาํนวน  300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00   
งดออกเสยีง   จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 บตัรเสยี         จาํนวน          0       เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 
 

นายธนทตั  ชวาลดฐิ  (ถอืหุน้บรษิทัอยู่จาํนวน 12,150,308 หุน้) 
เห็นดว้ย  จาํนวน  287,968,646 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   100.00  
ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                 - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0.00   
งดออกเสยีง   จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

 บตัรเสยี         จาํนวน       0       เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ          0 
 
กอ่นเร ิม่พจิารณาวาระที ่6 พธิกีรแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้มารว่มประชมุเพิม่ 

ทําใหก้ารประชมุคร ัง้นีม้ีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองจํานวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 37 
ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้300,119,055 หุน้    

 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 โดย
มอบหมายใหค้ณุไพรชั  โพธิอ์บุล ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ 
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ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 กําหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรูป
ของเงินเบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่ ซึง่สุดแลว้แต่ที่ประชมุผูถ้อืหุน้จะ
กาํหนด  

ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
กรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ  โดยเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ี
ขนาดใกลเ้คยีงกนั และผลการดําเนินงานของบรษิทัประกอบ  จงึมมีตเิห็นชอบการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการที่

ไม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 2563 ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2562 เป็นจํานวนรวมกนัไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท  
โดยแบ่งประเภทคา่ตอบแทนเป็นดงันี ้

 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 

เงนิเดอืน 50,000 30,000 30,000 

คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท / คร ัง้ / คน) 

15,000 20,000 15,000 

 

คา่ตอบแทนอืน่ๆ      -ไม่ม-ี 

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถาม ซึง่ไม่มผูีซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยมติ
วาระนีใ้หถ้อืคะแนนเสยีงสองในสามของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่ไดม้ีฐานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 
2563 เป็นวงเงนิรวมไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงนิเดอืน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพเิศษ
ดงัรายละเอยีดขา้งตน้  ทัง้นี ้ ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจในการ
พิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรอืโบนัสใหแ้ก่กรรมการทุกท่านตามทีเ่ห็นสมควร  ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงันี ้

 เห็นดว้ย  300,119,055   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0 
 ไม่เห็นดว้ย           0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 
 บตัรเสยี               0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2563 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2563  
โดยมอบหมายให ้คณุจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ผูถ้อืหุน้ในรายละเอยีดของวาระ 

การเลอืกผูส้อบบญัชแีละการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชไีดผ่้านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยไดพ้ิจารณาทัง้ดา้นศกัยภาพของสํานักงานผูส้อบบญัช,ี คุณวุฒิของตวัผูส้อบ
บญัช ีและรปูแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตสุมผลของอตัราคา่สอบบญัช ี 

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ไดร้ว่มกนัพจิารณาแลว้  มคีวามเห็น
ว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จํากดั มีคุณสมบตัิครบถว้น และเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง จึง
เห็นสมควร ใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ประจาํปี 2563 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงันี ้
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- นายสมคดิ เตยีตระกลู                  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 หรอื 
- นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 หรอื   
- นายธรีศกัดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 หรอื 
- นายนรนิทร ์  จรูะมงคล                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593 หรอื  
- นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 หรอื 
- นางสาวอมรจติ  เบา้หลอ่เพชร       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10853  

ซึง่ผูส้อบบญัชทีี่เสนอขา้งตน้น้ัน ไม่มีความสมัพนัธห์รอืมีส่วนไดส้่วนเสียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย  
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด   

โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชปีระจําปี 2563 ในอตัราเดียวกนักบัปีก่อน เป็นจํานวน 
1,845,000 บาท  ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการสอบบญัช ีเชน่ ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั ในการ
ตรวจสอบบญัช ีและสงัเกตการณต์รวจนับสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ กําหนดใหจ้่ายตามจํานวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้มี) 
ดงัรายละเอยีดเพิม่เตมิทีป่รากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

จากน้ันประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง เหตใุดปี 2563 ชือ่ผูส้อบบญัชเีพิม่จาก 4 ท่านเป็น 6 ท่าน 

คณุสมคดิ,ผูส้อบบญัช ี กระผมยงัเป็นผูส้อบบญัชใีหก้บั 2 เอส เมทลั การเพิ่มชือ่ผูส้อบที่ไดร้บัอนุญาตจาก
สํานักงาน กลต. 2 ท่านน้ัน เพือ่รองรบัหากเกดิเหตทุีก่ระผมไม่สามารถตรวจสอบงบการเงนิใหไ้ด ้ 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดแสดงความเห็นประการอืน่  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยวาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุมีมตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2563 
และกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชเีป็นจาํนวน 1,845,000 บาท ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย  300,059,055  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
 ไม่เห็นดว้ย    0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง           60,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.02 
 บตัรเสยี         0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชมุผ่านสือ่

อเิล็กทรอนิกส ์ 

ประธานฯ กล่าวต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการ การประชมุผูถ้อืหุน้ 
หรอืการประชมุอืน่ที่กฎหมายบญัญตัิ ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสไ์ดใ้นกรณีจําเป็น  จงึขอเสนอที่ประชมุพิจารณา
อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 35 โดยมอบหมายให ้คุณสุรพล สตมิานนท ์เป็นผูช้ ีแ้จง
รายละเอยีดของวาระดงันี ้

ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม่ 

 
ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ 

ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิัท 
หรือจังหวัดใกลเ้คียง  หรือ  ณ  ที่อื่นใดตามที่

ประธานกรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกาํหนด 

 

 
ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ 

ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิทั หรอื
จังหวัดใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาํหนด  
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 10 ของ 11 หน้า 

ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม่ 

โดยสามารถดําเนินการประชมุผ่านสือ่อเิล็คทรอนิกส ์
ได ้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบั
ที ่74/2557 เร ือ่ง การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์
และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร เร ือ่งมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสื่อ อิเล็คทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 
และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมดังกล่าว 
รวมทัง้ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ต่อไป" 

 

โ ด ย ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ

อเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที่

กฎหมายกาํหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศที่กําหนดไวใ้น

กฎหมาย 

 

ขอ้ 27.  ในการประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมาย จดัส่งหนังสอืนัดประชมุไป
ยงักรรมไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจําเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์
ของบร ิษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กาํหนดวนันัดประชมุเรว็กว่าน้ันก็ได ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในกรณีทีก่รรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการ
เร ียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
กาํหนดวนันัดประชมุภายในสบิสี ่(14) วนันับแต่วนัทีไ่ด ้
การรอ้งขอเชน่ว่าน้ัน 

 

ขอ้ 27.  ในการประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมาย จดัส่งหนังสอืนัดประชมุไป
ยงักรรมไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจําเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์
ของบร ิษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กาํหนดวนันัดประชมุเรว็กว่าน้ันก็ได ้

ในการจดัส่งหนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รวมทัง้
เอกสารประกอบการประชมุ ประธานกรรมการหรอืผู ้
ซ ึง่ไดร้บัมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ดงักล่าว โดยจดหมายอเิล็กทรอนิกสก์็ได ้ทัง้นีต้ามที่

กฎหมายกําหนด ในการนีผู้ม้ีหนา้ทีจ่ดัการประชมุ
ตอ้งจัดเก็บสําเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูล
อเิล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

ในกรณีทีก่รรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการ
เร ียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
กาํหนดวนันัดประชมุภายในสบิสี ่(14) วนันับแต่วนัทีไ่ด ้
การรอ้งขอเชน่ว่าน้ัน 

ขอ้ 35.  การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นั
เป็นที่ต ั้งสํานักงานใหญ่ของบร ิษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาํหนด 

ขอ้ 35.  การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นั
เป็นที่ต ั้งสํานักงานใหญ่ของบร ิษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาํหนด  

 

โดยสามารถดําเนินการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์
ได  ้  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมาย
กําหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย 

ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยความสะดวก เรยีบรอ้ย ซึง่
อาจตอ้งมีการแกไ้ข และ/หรอื เพิ่มเตมิถอ้ยคํา หรอืขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบียน หรอืรายงานการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ตามคําสั่ง คําแนะนํา หรอืความเห็นของนายทะเบยีน กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
หรอืเจา้หนา้ที่ ของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จึงเห็นควรมอบหมายให ้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่ม และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารกลุ่ม มีอํานาจในการแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืขอ้ความในเอกสาร และ/หรอืคําขอต่าง ๆ ใน
การยืน่จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัต่อกรมพฒันาธรุกจิ การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัท ีรวมถงึมอีํานาจ
ในการมอบอํานาจชว่งได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อกี 

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถาม   
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 11 ของ 11 หน้า 

ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง เสนอว่า การแกไ้ขขอ้บังคับขอ้ 35  การที่ผูถ้ือหุน้สามารถมาประชุมพบปะ
กรรมการและผูบ้รหิาร เป็นการดกีวา่  และบรษิทัมคีวามพรอ้มแคไ่หนกบัการจดั E-AGM? 

คณุสรุพล เรยีนชีแ้จงว่า การประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์ยงัมีความยุ่งยากในเร ือ่งการจดัทําระบบบ่งชีต้วั
บุคคล และการนับคะแนนเสยีงผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ ดงัน้ัน ในสถานการณป์กต ิการจดัประชมุ
แบบเดมิซึง่เป็นการสือ่สารแบบเห็นหนา้กนั ย่อมเป็นการดแีละสะดวกว่า เพียงแต่การแกไ้ขขอ้นี ้
เป็นการเผือ่ไวใ้นกรณีทีฉุ่กเฉิน หรอืจาํเป็นทีไ่ม่สามารถจดัประชมุแบบปกตไิดเ้ท่าน้ัน 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดแสดงความเห็นประการอืน่  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยวาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่สามในสีข่องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 35 เพือ่ความคล่องตวั
ในการจดัประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และขอ้ปฏบิตัิ
ตา่งๆ ทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตตามทีเ่สนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย  300,059,055  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไม่เห็นดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            60,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.02 
 บตัรเสยี              0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

  
 
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ขณะนีท้ีป่ระชมุไดพ้จิารณาเร ือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระทีไ่ดก้ําหนด
ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหากมี
ขอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามถงึสถานการณ ์และแนวโนม้ของบรษิทัในปี 2563 เป็นอย่างไร? 

ฝ่ายบรหิาร อธบิายถงึแนวโนม้ของบรษิทัในปี 2563 และแผนการลงทุนเพือ่ขยายธรุกจิของบรษิทั 

 

 เมือ่ผูถ้อืหุน้ซกัถามเป็นทีพ่อใจแลว้ ประธานฯ จงึขอปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 และ
กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านทีเ่ขา้รว่มประชมุในคร ัง้นี ้
 
ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 

              
 

  
       (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ)์  

 

         

  
    

ลงชือ่    ประธานทีป่ระชมุ 

ลงชือ่    ผูบ้นัทกึการประชุม  
    (นางสาวพรณิกา เลศิอทิธบิาท) 
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