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บริษัท 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

2S Metal Public Company Limited 

 
หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 

ของ 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 
 

ที ่2S_BoD004/2558      วนัที ่10 มนีาคม 2558 
 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 

2. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผน่ 
3. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบวาระและไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง 
4. เอกสารประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจําปี 2558 และกําหนดคา่ตอบแทน 
5. หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
6. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีไ่ดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วม

ประชมุ พรอ้มคํานยิามของกรรมการอสิระ 
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ ์และวธิีปฏิบัตใินการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสยีง

ลงคะแนน 
8. ขอ้บงัคบับรษัิท เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
9. แบบคําขอรายงานประจําปีเป็นรูปเลม่สิง่พมิพ ์

10. แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุ 
11. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 
 
 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่ 1/2558 เมือ่วันที ่ 26 กุมภาพันธ ์2558 มมีตกํิาหนดนัดประชมุ
สามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558  ในวันศุกร์ที ่10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งศาลาแดง, อาคารควิเฮา้ส ์
ลมุพนิี  ชัน้ 4, เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตาม
ระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้:- 

 ทัง้นี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้โดยประชาสัมพันธ์
หลกัเกณฑผ์่านเว็บไซตข์องบรษัิท www.ss.co.th เมือ่วันที ่12 ธันวาคม 2557- 10 กมุภาพันธ ์2558  ปรากฎวา่ไม่
มผีูใ้ดเสนอวาระเพือ่พจิารณาลว่งหนา้แตอ่ย่างใด 
 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  การประชุมใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ปี 2557 ไดจั้ดขึน้ในวันที ่24 เมษายน 2557  
โดยมสีาํเนารายงานการประชมุแนบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุครัง้นี ้(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารบัทราบผลการดําเนนิงานของบรษิทัฯในรอบปี 2557 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  รายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2557  ดังปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2557 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 
2557    

 
วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  เพื่อขออนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี  
2557 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 ตามทีป่รากฏในหัวขอ้งบการเงนิ ของรายงานประจําปี 2557 (สิง่
ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีละผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทฯแลว้ 

http://www.ss.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ 
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2557  ทีไ่ดจั้ดส่งมาพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชมุ  

 
วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล จากผลการดําเนนิงานปี 2557   

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  จากนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯทีกํ่าหนดใหจ้่ายในอัตราไม่ตํา่กวา่รอ้ย
ละ 40 ของกําไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย และเงินสะสมอืน่ๆ ตามที่บริษัทฯกําหนด ทัง้นี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน แผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสม
อืน่ๆ ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯเห็นสมควร  

ทัง้นี้ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิประจําปี 2557  สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 งบการเงนิ
เฉพาะบรษัิทฯ มผีลกําไรสทุธจํิานวน 37,474,083  บาท ประกอบกับบรษัิทไดม้กีารจัดสรรกําไรสะสม
เป็นทนุสาํรองครบในอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทๆ   

ดังนัน้ จงึขอเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2557  จากกําไร
สทุธใินสว่นของธุรกจิทีไ่ม่ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) ของบรษัิทฯ ในอัตราหุน้ละ 0.10 
บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิ 29,999,997.10  บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 80.06  ของกําไรสทุธทิัง้หมด
จากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯในปี 2557  ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯซึง่มรีายชือ่ ณ วันกําหนดสทิธิ
เพือ่รับเงนิปันผล (Record Date) ในวันที ่13 มนีาคม 2558  และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวันที ่ 
16 มนีาคม 2558  และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่8 พฤษภาคม 2558 

ขอ้มลูการจา่ยปันผลในปีทีผ่า่นมา 

รายละเอยีด *ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 (ปีที่
เสนอจ่าย) 

- กําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะบรษัิท (ลา้นบาท) 47.46 73.50 37.47 

- จํานวนหุน้  (ลา้นหุน้) 250 300 300 

- กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.16 0.25 0.14 

- อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.22224 0.12 0.10 

- คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยรวม (ลา้นบาท) 55.56 36.0 30.0 

- คดิเป็นอตัราการจา่ยปันผลตอ่กําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 117.7 48.98 80.06 

*  บรษัิทจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผล ในอัตรา 5 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นเงนิ 0.20000 บาท  และจ่ายปัน
ผลเป็นเงนิสด 0.02224 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลจากผลการ
ดําเนนิงานของบรษัิท ประจําปี 2557 ตามรายละเอยีดทีก่ลา่วขา้งตน้ 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 18 กําหนดให ้“ในการประชมุสามัญประจําปีทกุ
ครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่น
ไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกับสว่น 1 ใน 3”  โดยในปีนีก้รรมการทีอ่อกตามวาระ  ไดแ้ก ่ 
1.  พล.ต.อ.อํานวย เพชรศริ ิ   ประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ 
2.  นายสมบตั ิ ลสีวัสดิต์ระกลู   กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
3.  นายแสงรุง้ นติภิาวะชน  กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 
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ทัง้นี ้ตามทีบ่รษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็น
กรรมการบรษัิทลว่งหนา้ ตามหลักเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท ตัง้แตว่ันที ่12 ธันวาคม 
2557 – 31 มกราคม 2558 ไมป่รากฎผูใ้ดเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 

ดังนั้น จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558 ไดพ้ิจารณาคุณสมบัตกิรรมการและกรรมการอสิระทีอ่อกตามวาระ  โดยดูถงึความ
เหมาะสมดา้นคณุวุฒ ิประสบการณ์และผลงานในปีทีผ่่านมา  รวมทัง้คณุสมบัตติามกฎหมายทีกํ่าหนด
ไว ้ ซึง่บุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ร่วมกันกํากับดูแลกจิการอันเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท  จงึมีมตใิหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 ท่านกลับเขา้
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทและกรรมการอสิระตอ่ไปอกีวาระหนึง่ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ท่าน กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอกีวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ 
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3)   

 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 34 กําหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทน
จากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ 
ซึง่สดุแลว้แตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะกําหนด 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนครัง้ที ่1/2558 เมือ่วันที ่26  กุมภาพันธ ์2558  
ไดม้มีตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและความสามารถเปรยีบเทยีบกับ
อตุสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกัน  ซึง่กําหนดเป็นคา่เบีย้ประชมุกรรมการบรษัิท และกรรมการ
ตรวจสอบ และค่าตอบแทนพเิศษ ในอัตราเดยีวกันกับปี 2557 คอืจํานวนรวม 4.00 ลา้นบาท  โดยมี
รายละเอยีดคา่เบีย้ประชมุดงันี ้ 

 ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
(บาท / ครัง้) 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
(บาท / ครัง้) 

ประธานคณะกรรมการ 50,000 20,000 

กรรมการ 15,000 15,000 

สําหรับกรรมการของบริษัททีม่ีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอยีดดงักลา่วขา้งตน้     

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 
เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ วงเงนิรวมไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท ดังรายละเอียดขา้งตน้     
ทัง้นี ้ ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจในการพจิารณาเงนิคา่ตอบแทน
พเิศษหรอืโบนัสใหแ้กก่รรมการทกุทา่นตามทีเ่ห็นสมควร  

 
 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้นายสมคดิ เตยี
ตระกูล ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 หรือนางสมุาล ีโชคดอีนันต ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่
3322  หรือนางสาวศันสนีย ์พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6977 หรือนายธรีศักดิ ์ ฉ่ัวศรีสกุล  
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท
สําหรับปี 2558 โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีเป็นจํานวนเงนิ 810,000 บาทต่อปี ซึง่ไม่รวม
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บริษัท 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

2S Metal Public Company Limited 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ในการสอบบญัช ีเชน่ คา่พาหนะเดนิทาง คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพั่ก เป็นตน้ กําหนดใหจ้่ายตาม
จํานวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ซึง่ผูส้อบบัญชทีีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพันธห์รอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย  ผูบ้รหิาร ผู ้
ถอืหุน้ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชตีาม
รายชือ่ดงัทีก่ลา่วมา  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2558 เป็นจํานวนเงนิ 810,000 บาท  

 
วาระที ่8  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวัน   เวลา     และสถานที่ดังกล่าวขา้งตน้  ท่าน
สามารถตดิตอ่ลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 09.30 น. เป็นตน้ไป  หากทา่นผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแตง่ตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตน ทา่นสามารถมอบฉันทะใหบ้คุคล
อืน่หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยกรอกขอ้ความและลงลายมือชือ่ใน
หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืฉบับนี้ และมอบใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ
กอ่นเริม่การประชมุ สําหรับทา่นผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ค. ทา่นสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอรม์ดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.ss.co.th 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทฯไดกํ้าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
ในวนัที ่13 มนีาคม 2558 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่16 มนีาคม 2558 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 (นายสมบตั ิลสีวัสดิต์ระกลู) 
กรรมการ 


