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บริษัท 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
2S Metal Public Company Limited 

 
หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

ของ 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
 
ที ่2S_BoD005/2560      วนัที ่24  มนีาคม 2560 
 
เร ือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.   สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

2. รายงานประจําปี 2559 ในรปูแบบ CD ROM 1 แผน่ 
3.  รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่1 (2S-W1) 
4.  แบบรายงานการเพิม่ทนุ 
5. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบวาระและไดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง 
6. เอกสารประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจําปี 2560 และกําหนดคา่ตอบแทน 
7. หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
8. ขอ้มูลกรรมการอสิระที่ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชมุ พรอ้มคํานยิามของกรรมการอสิระ 
9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวธิีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 
10. ขอ้บงัคบับรษัิท เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
11. แบบคําขอรายงานประจําปีเป็นรปูเลม่สิง่พมิพ ์

 12. แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุ 
 13. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 
 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท มมีตกํิาหนดนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ในวันพุธที ่26 เมษายน 
2560 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร 1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี ชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้

ทัง้นื ้จากการทีบ่รษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้โดยประชาสมัพันธห์ลกัเกณฑ์
ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท www.ss.co.th เมือ่วนัที ่22 ธันวาคม 2559 – 10 กมุภาพันธ ์2560 ปรากฎวา่ไมม่ผีูใ้ดเสนอวาระ
เพือ่พจิารณาลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด 

  
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  การประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ปี 2559 ไดจั้ดขึน้ในวันที ่7 เมษายน 2559  โดยมี
สําเนารายงานการประชมุแนบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุครัง้นี ้(ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
วาระที ่ 2   พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯในรอบปี 2559 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  รายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2559  ดังปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2559 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 
2559    

 
วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิสาํหรบัปี 2559 สาํหรบัรอบบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพือ่ขออนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปี 2559 
สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ตามทีป่รากฎในหัวขอ้งบการเงนิ ของรายงานประจําปี 2559 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
2) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท สําหรับ
ปี2559 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฎในรายงานประจําปี 2559 ทีไ่ดจั้ดสง่มาพรอ้มหนังสอืเชญิ
ประชมุ 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยปนัผล  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทกําหนดใหจ้า่ยปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรา
ไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธหิลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท และหลัง
หักสํารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืน่ๆ ตามที่บรษัิทกําหนด ทัง้นี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ 
ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร 

 จากผลการดําเนนิงานและฐานะการเงนิประจําปี 2559 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 งบการเงนิเฉพาะของ
บรษัิทมผีลกําไรสทุธจํิานวน 334,309,172 บาท ประกอบกบับรษัิทไดม้กีารจัดสรรกําไรสะสมเป็นทนุสํารอง
ตามกฎหมายครบในอัตรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ตามขอ้บังคบัของบรษัิท จงึไม่
มกีารจัดสรรทนุสํารองตามกฎหมายอกี 

 ดังนัน้ จงึขอเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2559 ในอัตราหุน้ละ 
0.5133 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 153,999,986 บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ซึง่คดิเป็นอัตราเงนิ
ปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 46.07 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2559 โดยเป็นการ
จา่ยปันผลจากผลการดําเนนิงานเฉพาะของบรษัิท ในสว่นของธรุกจิทีไ่มไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (Non-
BOI) ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธ ิทัง้นี้ เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี 
ณ ทีจ่่ายตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนดไว ้โดยจะนําปันผลสว่นทีเ่ป็นเงนิสดชําระภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อื
หุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดติภาษีในการคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแห่งประมวล
รัษฎากร 

 อนึง่ ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วันที ่11 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมัตจิ่ายปันผล
ระหวา่งกาลเป็นเงนิสดจากผลการดําเนนิงานเฉพาะของบรษัิทสําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 (วันที ่1 
มกราคม 2559 – 30 มถินุายน 2559) ในอัตราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 23,999,998 บาท โดย
บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมือ่วันที ่8 กนัยายน 2559   ดังนัน้ คงเหลอืปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่
ในครัง้นี้ในอัตราหุน้ละ 0.4333 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 129,999,988 บาท โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี ้

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบรษัิทในอัตรา 3 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล จํานวนไม่เกนิ 99,999,990 หุน้ 
หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 99,999,990 บาท อนึง่ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการคํานวณ
ตามสัดสว่นการจัดสรรหุน้ปันผลดังกลา่วแลว้ บรษัิทจะตัดเศษหุน้ดังกลา่วทิง้ และจ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทน
จากการจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.3333 บาท  
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2.  จ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิ 29,999,998 บาท ทัง้นี้ เศษหุน้จากการจ่าย
หุน้ปันผลตามขอ้ 1. ทีจ่ะจ่ายเงนิสดใหก้ับผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลทําใหเ้งนิปันผลทีจ่่ายในรูปเงนิสดมจํีานวน
มากกว่า 29,999,998 บาทได ้อย่างไรก็ตาม เมือ่รวมจํานวนเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้สองส่วนจะมจํีานวนเงนิรวม
เทา่กบั 129,999,988 บาท 

การจา่ยปันผลของบรษัิทตามขอ้ 1. และ ขอ้ 2. สามารถสรปุไดเ้ป็นดงันี ้
 หน่วย : บาทตอ่หุน้ 

หุน้ปันผล (ในอตัรา 3  หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.3333 
เงนิสดปันผล 0.1000 
รวมจา่ยปันผล 0.4333 
หกั ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย (10%) (0.04333) 
คงเหลอืประมาณ 0.38997 
แบง่ออกเป็น  
- หุน้ปันผล (ในอตัรา 3  หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.3333 
- เงนิสด 0.05667 

  
          ขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลทีผ่า่นมา 
 

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
2559  

(ปีทีเ่สนอจา่ย) 
2558 2557 

กําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท  (ลา้นบาท) 334.31 29.54 37.47 

จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 300 300 300 

กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 1.1144 0.10 0.14 

อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.5133 0.10 0.10 

คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยรวม (ลา้นบาท) 154.00 30.00 30.00 

คดิเป็นอตัราการจา่ยปันผลตอ่กําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 46.07 101.6 80.06 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ในอัตราหุน้ละ 0.5133 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 153,999,986 บาท หรอืคดิเป็นอัตราเงนิปันผลจ่าย
ประมาณรอ้ยละ 46.07 ของกําไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2559 ในสว่นของธรุกจิทีไ่มไ่ดรั้บ
การส่งเสรมิการลงทุน (BOI)   อนึ่ง บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปเมือ่วันที ่8 กันยายน 2559 ใน
อัตราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 23,999,998 บาท คงเหลอืปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่ในครัง้นี้ใน
อตัราหุน้ละ 0.4333 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 129,999,988 บาท ตามรายละเอยีดทีนํ่าเสนอขา้งตน้
ทกุประการ 

โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธรัิบปันผล  (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  และให ้
รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา  225  ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพยฯ์  โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ใน
วันที ่ 12  พฤษภาคม 2560  และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที ่25 พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอยีดที่
กลา่วขา้งตน้ 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัคร ัง้ที ่1 ของบรษิทั    
(2S-W1) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   เนื่องดว้ยการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทมแีนวโนม้ทีจ่ะขยายตัวอยา่งตอ่เนื่อง และ
เพือ่เป็นการระดมทนุสําหรับใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่รองรับการขยายตัวของธรุกจิในอนาคตของบรษัิท 
และ/หรอืบรษัิทยอ่ย รวมทัง้ชว่ยลดภาระดอกเบีย้เงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิ ดังนัน้ บรษัิทจงึมคีวามประสงค์
จะนําเสนอการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทครัง้ที ่1 (2S-W1) ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ ในอัตราสว่น 3 หุน้สามัญเดมิตอ่ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 
หน่วย (กรณีมเีศษใหปั้ดทิง้) คดิเป็นจํานวนรวมไม่เกนิ 99,999,990 หน่วย (คํานวณจากทุนชําระแลว้ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2559 จํานวน 299,999,971 บาท) และกําหนดราคาการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธิ
เทา่กบั 7.50 บาทตอ่หุน้ (เจ็ดบาทหา้สบิสตางค)์ อตัราการใชส้ทิธเิทา่กบัใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่
หุน้สามัญ 1 หุน้ อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธเิทา่กบั 2 ปี (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่ 3)  

ทั ้งนี้  ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบรษัิท ในเรือ่งที่เกีย่วกับการเพิม่ทุน หากการไม่ปฏบิัตหินา้ที่ดังกล่าวก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่บรษัิท ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบรษัิท ไดต้าม
มาตรา 85 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏบิัตหินา้ทีนั่น้เป็นเหตใุห ้
กรรมการหรอืบุคคลที่มีความเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนื
ประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษัิท ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ความเห็นคณะกรรมการ  เมือ่พจิารณาถงึเหตผุล ความจําเป็น แผนการใชเ้งนิ และผลกระทบทีค่าดวา่จะ
เกดิต่อการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทจากการเพิม่ทุนแลว้ คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผู ้
ถอืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทครัง้ที ่1 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมาทุกประการ และเห็นสมควรมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืบคุคลทีไ่ดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อํีานาจในการกําหนดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และรายละเอยีดอืน่ๆ 
ของใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดยรวมถงึการกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ดําเนนิการตา่งๆ อันจําเป็นและสมควรอนัเกีย่วเนือ่งกบัการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซ ึง่รวมถงึการนําใบสําคัญแสดงสทิธ ิและหุน้สามัญที่ออก
เนือ่งจากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ตลอดจนดําเนนิการขออนุญาตตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยกําหนดใหว้นักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดรั้บการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(Record Date) วนัที ่11 
พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560   

หมายเหตุ: ในการนี้ หุน้ปันผลทีผู่ถ้อืหุน้จะไดรั้บโดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวันที ่12 พฤษภาคม 2560 จะ
ไมไ่ดรั้บการจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญครัง้ที ่1 ของบรษัิท (2S-W1) เนือ่งจากไดกํ้าหนด
วนัปิดสมดุทะเบยีนสําหรับสทิธใินการรับปันผลและสทิธใินการรับใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นวนัเดยีวกนั 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 

บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจาํนวน 14 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเนื่องจากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 เมือ่วันที ่25 เมษายน 2556 
ไดม้มีตอินุมัตกิารจ่ายปันผลเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทในอัตรา 5 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล 
คิดเป็นจํานวน 49,999,998 หุ น้  ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ น้ ปันผล มีผู ถ้ือหุน้ได รั้บหุ น้ ปันผลทั ้งสิ้น 
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49,999,984 หุน้ จงึมหีุน้จดทะเบยีนทีเ่หลอืการจัดสรรหุน้ปันผลครัง้ดงักลา่ว จํานวน 14 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้
หุน้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 14 บาท  

ดังนั้น  คณ ะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม  299,999,985 บาท  เป็น 
299,999,971 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบยีนทีย่ังมไิดจํ้าหน่ายซึง่เป็นหุน้สามัญจดทะเบยีนทีเ่หลอืจาก
การจัดสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 และไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่รองรับการแปลงสภาพ
หลกัทรัพยใ์ดๆ ของบรษัิท จํานวน 14 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 14 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 
จํานวน 14 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้ น้ละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 299,999,985 บาท เป็น 
299,999,971 บาท โดยการตดัหุน้สว่นทีย่ังไมไ่ดจั้ดสรรของบรษัิท 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

การลดทนุจดทะเบยีน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิท  ในวาระที ่6 จงึเสนอให ้
พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือบรคิณห์สนธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน  ซึง่ใหย้กเลกิ
ขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน   

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน : 299,999,971 บาท (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่

เกา้พันเกา้รอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดบาทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 299,999,971  หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่

เกา้พันเกา้รอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1  บาท (หนึง่บาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามัญ : 299,999,971  หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่

เกา้พันเกา้รอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือ
บรคิณห์สนธ ิขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบรหิาร
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มี
อํานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืดําเนนิการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน  

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 

บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ํานวน 199,999,980 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 
199,999,980 บาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  สบืเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบรษัิทในอัตรา 3 หุน้สามัญเดมิตอ่ 
1 หุน้ปันผล คดิเป็นจํานวนไม่เกนิ 99,999,990 หุน้ หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 99,999,990 บาท ตาม
วาระที ่4 และการออกใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญครัง้ที ่1 ของบรษัิท (2S-W1) ในอัตรา 3 หุน้
สามัญเดมิตอ่ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (กรณีมเีศษใหปั้นทิง้) จํานวนไมเ่กนิ 99,999,990 หน่วย ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท ตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ ตามวาระที ่5   

ดงันัน้ เพือ่เป็นการรองรับการดําเนนิการดงักลา่ว คณะกรรมการบรษัิทจงึไดเ้สนอใหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนของ
บริษัทจากเดิม  299,999,971 บาท  เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ น้สามัญใหม่ จํานวน 
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199,999,980 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  มลูคา่รวม 199,999,980 บาท (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดับที ่ 
4) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของ
บริษัท  จากเดิม 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ น้สามัญใหม่ จํานวน 
199,999,980 หุน้  มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท เพือ่รองรับการจ่ายปันผล
เป็นหุน้สามัญของบรษัิท และการออกใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญครัง้ที ่1 ของบรษัิท (2S-W1)  

 
วาระที ่9 พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
 กบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ในวาระที ่8  จงึเสนอให ้
พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบยีน ซึง่ใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ 
และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน : 499,999,951 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน

เกา้รอ้ยหา้สบิเอ็ดบาทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 499,999,951 หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน

เกา้รอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามัญ : 499,999,951 หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน

เกา้รอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท ทัง้นี้ ใหบ้คุคลทีค่ณะกรรมการ
บรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์มี
อํานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืดําเนนิการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน  

 
วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 199,999,980 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 

บาท  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   สบืเนือ่งจากการอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ในวาระที ่8 จงึเสนอให ้
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ จํานวน 199,999,980 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  โดยมี
รายละเอยีดดงันี ้

1. จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจํานวน 99,999,990 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการจา่ยปันผล
เป็นหุน้ในอตัราสว่น 3 หุน้สามัญเดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล   

2. จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนจํานวน 99,999,990 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการใชส้ทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ครัง้ที ่1 (2S-W1) 

ซึง่หุน้ปันผลทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บในครัง้นี้  จะไม่ไดรั้บการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญครัง้ที ่1 
ของบรษัิท (2S-W1) เนือ่งจากไดกํ้าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนสําหรับสทิธใินการรับปันผลและสทิธใินการรับ
ใบสําคัญแสดงสทิธเิป็นวันเดยีวกัน คอื กําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่จะไดรั้บสทิธ ิ(Record Date) วันที่ 11 
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พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560   
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 
จํานวน 199,999,980 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีนํ่าเสนอขา้งตน้ทกุประการ  

 
วาระที ่11 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 18 กําหนดให ้“ในการประชมุสามัญประจําปีทุกครัง้
ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก็้ให ้
ออกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3”  โดยในปีนีก้รรมการทีอ่อกตามวาระ  ไดแ้ก ่ 
 
ก.  ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ    

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 
ข.  นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ  กรรมการบรษัิท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 
ค.  นายธนทัต  ชวาลดฐิ   กรรมการ 

ทัง้นี้ ตามที่บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็น
กรรมการบรษัิทล่วงหนา้ ตามหลักเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท ตัง้แต่วันที ่22 ธันวาคม 
2559 – 10 กมุภาพันธ ์2560 ไมป่รากฎผูใ้ดเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนครัง้ที ่1/2560 เมือ่วันที ่23 กมุภาพันธ ์2560 ได ้
พิจารณาคุณสมบัตกิรรมการและกรรมการอสิระที่ออกตามวาระ  โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์และผลงานในปีทีผ่่านมา  รวมทัง้คุณสมบัตติามกฎหมายทีกํ่าหนดไว ้ ซึง่บุคคลทัง้ 3 ท่าน 
เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ร่วมกันกํากับดูแลกจิการอันเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท  จงึมีมตใิหนํ้าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 ท่านกลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท 
กรรมการตรวจและกรรมการอสิระตอ่ไปอกีวาระหนึง่ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ให ้
เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบรษัิทตอ่ไปอกีวาระหนึง่ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5)   

 
 
วาระที ่12  พจิารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 34 กําหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนจาก
บรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ซึง่สุด
แลว้แตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะกําหนด 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมและความสามารถโดย
เปรยีบเทยีบอตัราคา่ตอบแทนจากอตุสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั ประกอบกบักจิการมกีารขยาย
ธุรกจิลงทุนในบรษัิทย่อยเพิ่ม ภาระกจิของกรรมการจึงเพิ่มขึน้จากหลายปีที่ผ่านมา  จึงมีมตกํิาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 2560 ในรูปแบบเงนิเดอืน คอื สําหรับประธาน
กรรมการ อัตราเดอืนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดอืนละ 30,000 บาท และคา่เบีย้ประชมุแตล่ะ
ครัง้ 15,000 บาทตอ่ท่าน  สําหรับคา่ตอบแทนพเิศษจะพจิารณาจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทปี 2560 
แตท่ัง้นีจํ้านวนรวมกนัไมเ่กนิ 4.00 ลา้นบาท  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ีฐานะเป็นผูบ้รหิาร 
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ประจําปี 2560 เป็นวงเงนิรวมไมเ่กนิ 4.00 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นเงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทน
พเิศษดงัรายละเอยีดขา้งตน้  ทัง้นี ้ ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจในการ
พจิารณาเงนิคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้กก่รรมการทกุทา่นตามทีเ่ห็นสมควร  

 
วาระที ่13   พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้นายสมคดิ เตยีตระกลู 
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 หรอืนางสุมาล ีโชคดอีนันต ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3322  หรอื
นางสาวศันสนีย ์พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6977 หรอืนายธรีศักดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ  ผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบรษัิท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทสําหรับปี 2560 โดย
กําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีเป็นจํานวนเงนิ 1,710,000 บาทต่อปี ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการสอบ
บัญช ีเชน่ ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง คา่ทีพั่ก เป็นตน้ กําหนดใหจ้่ายตามจํานวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  
รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

ซึง่ผูส้อบบัญชทีีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสัมพันธห์รอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อื
หุน้ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชตีาม
รายชือ่ดงัทีก่ลา่วมา  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2560 เป็นจํานวนเงนิ 1,710,000 บาท    

อนึง่ ขอแจง้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบเพิม่เตมิว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชปีี 2559 มจํีานวนเพิม่ขึน้จากมตทิี่
ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2559 ไดอ้นุมัตไิวจํ้านวน 780,000 บาท รวมเป็นเงนิ 1,870,000 บาท  
เนื่องจากจําเป็นตอ้งแต่งตัง้ บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากัด ผูส้อบบัญชใีหก้ับบรษัิท แกรนดอ์ุตสาหกรรม
เหล็กรูปพรรณ จํากัด (บรษัิทย่อย) แทนผูส้อบบัญชรีายเดมิทีถ่อนตัวจากการตรวจสอบงบการเงนิปี 2559 
กระทันหนั และมกีารประเมนิการดอ้ยคา่เงนิลงทนุบรษัิทยอ่ยเพิม่   

 
วาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชมุตามวัน  เวลา   และสถานทีด่ังกล่าวขา้งตน้  ท่านสามารถ
ตดิตอ่ลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 09.30 น. เป็นตน้ไป  หากท่านผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ย
ตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรอืมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้โดยกรอกขอ้ความและลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ 
(แบบ ข) ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 7 ที่แนบมาพรอ้มหนังสอืฉบับนี้ และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนเริม่การประชุม 
สําหรับท่านผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ค. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ดังกล่าวบน
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.ss.co.th 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทฯไดกํ้าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 ใน
วันที ่20 มนีาคม 2560 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่21 มนีาคม 2560 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 

       
 (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์) 

ประธานกรรมการ 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 หน้า 1 ของ 11 หน้า 

รายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 
บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา สถานที่ 
ประชุมเมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสาทร 2  อาคารควิเฮ้าส์ ลุมพนีิ ชัน้ 4 
เลขที ่1 ถ. สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
 
กรรมการของบริษทัที่เข้ารว่มประชมุ 
1.  ดร. ครรชติ สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
3.  นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน  กรรมการ / กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
4.  นายสรุพล สตมิานนท ์ รองประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
5.  นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
6.  นางสาวบุญศร ีปัญญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
7.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 
8.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร   กรรมการ 
9.  พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล    กรรมการ 
 
ผูเ้ข้ารว่มการประชมุอื่นๆ   
1.  นายปกรณ์  อ่อนแกว้   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
2.  นางสาวพรณกิา  เลศิอทิธบิาท   เลขานุการบรษิทั 
 
เริ่มการประชมุ 

ก่อนเริม่การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแกว้ พธิกีรในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้น้ีมผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 43 ราย นับรวม
จํานวนหุน้ได ้198,931,683 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.31 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38 พรอ้มกนันัน้ไดแ้นะนํากรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ขา้ร่วมประชุม และชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ดงัน้ี 

1.  ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน  



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 หน้า 2 ของ 11 หน้า 

2.  วธิกีารนบัคะแนนเสยีง คอื 1 หุน้เทา่กบั 1 เสยีง 
3.  เมื่อประธานในที่ประชุมแจง้ให้ผูถ้ือหุน้ลงมตใินแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้อืหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนน

เสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืขึน้ และส่งมอบบตัรลงคะแนนทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัจะดาํเนินการนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็
ดว้ยและงดออกเสยีง และจะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ ซึ่งประธานฯ 
จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

4.  หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น โปรดยกมอืและแจ้งชื่อ-
นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาใหซ้กัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยตรง 
หากท่านผูถ้ือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคดิเหน็อื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คดิเหน็ของทา่นไดใ้นวาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ 

พธิกีรรายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิว่า ตามทีบ่รษิทัไดเ้ผยแพร่ใน web site ของบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่
มคีุณสมบตัิเพื่อรบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 18 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์
2559 นัน้ ปรากฎว่าไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการคดัเลือก
แต่งตัง้เป็นกรรมการ จากนัน้ไดส้่งมอบให้ดร. ครรชติ  สงิห์สุวรรณ์  ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม 

ดร. ครรชิต  สงิห์สุวรรณ์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้ร่วม
ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้นประจาํปี 2558 

   ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ประชุม
เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2558  ซึ่งไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยปรากฎอยู่ในสิง่ที่
สง่มาดว้ย 1 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้วย
คะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  198,931,683 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระที่ 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 ตามทีป่รากฎ
ในรายงานประจําปี ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายให ้คุณสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  เป็นผูช้ีแ้จง
ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 ดงัน้ี 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 หน้า 3 ของ 11 หน้า 

 บรษิัทมรีายได้จากการขายในปี 2558 จํานวน 3,698.07 ล้านบาท ลดลง 537.32 ล้าน
บาทจากปี 2557 หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 12.69  โดยมปีรมิาณการขาย  เพิม่ขึน้เลก็น้อยคอืรอ้ยละ 6.67 
เมื่อเทียบกับปี 2557  ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 18.15 ตามสภาพการค้าเหล็กใน
ประเทศทีม่กีารแขง่ขนัสงูและราคาเหลก็โดยเฉลีย่ลดลง  

 โครงสรา้งรายไดแ้ยกตามหมวดสนิคา้ มสีดัส่วนการจําหน่ายหลกัเป็นสนิคา้ประเภทท่อ
เหลก็และเหลก็ตวัซ ีโดยมมีลูค่า 1,508.8 ลา้นบาท และ 1,140.5 ลา้นบาทตามลําดบั  ส่วนผลติภณัฑอ์ื่น
ได้แก่ เหล็กแผ่น ไวร์เมช และสนิค้าซื้อมาเพื่อจําหน่าย มมีูลค่ารวม 1,038.7 ล้านบาท  ซึ่งในปี 2558 
สนิคา้ทีม่ปีรมิาณการขายปรบัเพิม่ขึน้ไดแ้ก่ ทอ่เหลก็ และสนิคา้ซือ้มาเพือ่จาํหน่าย 

 สาํหรบัโครงสรา้งรายไดแ้ยกตามพืน้ทีภู่มภิาค  สาขาหาดใหญ่ โคราช และกรุงเทพ แต่
ละสาขามสีดัสว่นปรมิาณการขายปรบัเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 6.5 เมือ่เทยีบกบัปี 2557  

 ผลประกอบการในปี 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
1. กําไรขัน้ตน้ มจีํานวน 194.31 ลา้นบาท ลดลง 7.45% จากปี 2557 ที่มกีําไรขัน้ต้น 209.96 ลา้น

บาท  
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจํานวน 74.04 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 สําหรบั

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร มจีํานวน 73.88 เพิม่ขึ้น 1.32 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 1.82% ในขณะที่
ตน้ทุนทางการเงนิมจีาํนวน 16.95 ลา้นบาท ปรบัลดลง 17% จากการสต๊อคสนิคา้ และราคาสนิคา้
ลดลง  

3.  กําไรสุทธสิําหรบัปี 2558 มจีํานวน 33.2 ล้านบาท ลดลง 20.76% จากปี 2557 ซึ่งมกีําไรสุทธ ิ
41.9 ลา้นบาท  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  

คณุฐิติพงศ  ์ โสภณอดุมพร    ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามถงึผลติภณัฑข์องบรษิทัและธุรกจิทีล่งทุนใน สปป.ลาว 

คณุสมบตัิ  ลีสวสัดิ์ ตระกลู   ขอตอบขอ้ซกัถามดงักลา่วในวาระอื่นๆ เน่ืองจากมขีอ้มลูมากและใชเ้วลาใน

การชีแ้จง 

ผูถ้อืหุน้หมดขอ้ซกัถาม เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระพจิารณารบัทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจาํปี 2558 สาํหรบัรอบบญัชีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ สาํหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
ตามทีป่รากฏในรายงานประจําปี และไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยมอบหมายให ้คุณแสงรุง้ 
นิตภิาวะชน  เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปไดด้งัน้ี  

 
 
 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 หน้า 4 ของ 11 หน้า 

 งบแสดงฐานการเงนิ   

 ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

ปี 2557 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

สนิทรพัยร์วม  1,210.54  1,207.02  +3.52 +0.29% 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม  732.93  882.46  -149.53 -16.94% 
  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  239.82  265.76  -25.94 -9.76% 
  สนิคา้คงเหลอื  321.41  503.92  -182.51 -36.22% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  477.61  324.56 +153.05 +47.16% 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  435.50  301.98 +133.52 +44.2% 
  อื่น ๆ  42.11  22.58 +19.53 +86.5% 
หน้ีสนิรวม (ลา้นบาท) 449.45  506.88 -57.43 -11.33% 
  หน้ีสนิหมนุเวยีน (ลา้นบาท)  416.62  499.06 -82.44 -16.52% 
  หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน (ลา้นบาท)  32.82 7.82 +25.0 +319.7% 
หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.59  0.72   
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท)  761.09  700.13 +60.96 +8.7% 
  ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้  300  300   
  กาํไรสะสม  308.02  306.39 +1.63  +0.5% 
ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท)  2.54  2.33     
จาํนวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้)  300 300     

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

 ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

ปี 2557 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

รายไดร้วม 3,698.07  4,235.39 -537.32 -12.69% 
  ตน้ทุนขาย  3,503.76  4,025.43 -521.67 -12.87% 
  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 147.91  146.63 +1.5 +1.02% 
  ตน้ทุนทางการเงนิ  16.94  20.40 -3.46 -16.96% 
กาํไรก่อนภาษ ี 45.37  54.20 -8.83 -16.30% 
หกั ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล  12.17  12.30 -0.13 -1.1% 
กาํไรสทุธ ิ 33.20  41.90 -8.70 -20.76% 

 
 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  

คณุฐิติพงศ  ์ โสภณอดุมพร    ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามดงัน้ี 

1.  หน้ีสนิระยะสัน้ บรษิทัใชเ้ป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ อยากทราบวา่ตัว๋สามารถ roll over ไดต้ลอดไหม? 

2. งบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ปี 2557 และปี 2558 อยากทราบ
วา่ใชไ้ปเรือ่งใดบา้ง? 
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3. จากหมายเหตุประกอบงบที่ 28.3 บรษิทัสัง่ซื้อสนิคา้ล่วงหน้า อยากทราบว่าเป็นรายการซื้อครัง้
เดยีวเป็นปกตหิรอืไม?่ 

คณุสมบตัิ  ลีสวสัดิ์ ตระกลู   ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี 

1. บรษิทัไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิในการสัง่ซื้อสนิคา้ เพื่อผลติและจําหน่าย  ทัง้น้ียงัมี
วงเงนิเพยีงพอกบัการดาํเนินธุรกจิ  

2. ในปี 2557 บรษิทัลงทุนเกี่ยวกบัเรื่องการก่อสรา้งขยายคลงัสนิคา้ ซึ่งเริม่ใชง้านไดต้ัง้แต่ปลายปี 
2557 แลว้  สว่นปี 2558 เป็นการลงทุนในดา้นเครือ่งจกัร 

ค ุณแสงร ุ้ง  นิติภาวะชน  ตอบข้อซักถามที่ 3 ว่า เป็นสัง่ซื้อวตัถุดิบปกติ หากเป็นการสัง่นําเข้าจาก
ต่างประเทศจะมรีะยะเวลาการเดนิทางของสนิคา้ซึง่จะเป็นจาํนวนทีม่ากกวา่การสัง่ซือ้จากในประเทศ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิบการเงนิประจําปี 2558 สําหรบัรอบบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย    198,931,683 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

ก่อนเริม่พิจารณาวาระที่ 4 พิธกีรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ 2 ท่าน ทําใหก้ารประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 
เป็นจาํนวนรวม 45 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้199,131,683 หุน้  

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2558 
 ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุม พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร และการจ่ายเงนิปันผล 
โดยมอบหมายให ้นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่  
 จากนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯที่กําหนดให้จ่ายในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของ
กําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และ
เงนิสะสมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯกําหนด ทัง้น้ีการจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเหน็สมควร  
 ทัง้น้ี ผลการดําเนินงาน สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 งบการเงนิเฉพาะบรษิัทฯ มผีล
กําไรสุทธิจํานวน 29,539,308 บาท ประกอบกับบริษัทได้มีการจดัสรรกําไรสะสมเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายครบในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิทุนจดทะเบียนตามข้อบงัคับของบริษทัแลว้นัน้   คณะกรรมการ
จงึไดม้มีตเิหน็สมควร ใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 จาก
กําไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)  และจากกําไรสะสม ให้แก่ผู้ถอื
หุ้นสามัญของบริษทั ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจํานวนเงนิ 30 ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
101.6 ของกําไรสุทธิจากงบการเงนิเฉพาะบริษทัในปี 2558 
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โดย 

 วนักําหนดรายชือ่ผู้ถอืหุ้นทีมี่สิทธิรับเงนิปันผล (Record Date) เป็นวนัที ่14 มีนาคม 2559 
 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที ่15 มีนาคม 2559 
 กําหนดจ่ายปันผลภายใน วนัที ่28 เมษายน  2559  

 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไร และการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2558 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 เหน็ดว้ย  199,131,683 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 

ก่อนเริม่พิจารณาวาระที่ 5 พิธกีรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ 4 ท่าน ทําใหก้ารประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 
เป็นจาํนวนรวม 49 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้199,153,824 หุน้  
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแต่งต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 ก่อนดําเนินการในวาระประธานฯ แจง้ให้ทราบผูถ้ือหุ้นทราบว่า ในปี 2558 บรษิทัฯ มกีาร
เปลี่ยนแปลงกรรมการบรษิัท ดงัน้ี พล.ต.อ.อํานวย  เพชรศริ ิ  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 
2558  คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้ พลเอก ไพรชั  โพธิอุ์บล  ดํารงตําแหน่งกรรมการ และ
กรรมการอสิระแทน  ตามวาระทีเ่หลอือยูพ่ล.ต.อ. อาํนวย  เพชรศริ ิ   

 จากนัน้ มอบหมายให้นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูด้ําเนินการในวาระน้ี  ซึ่งกล่าวต่อที่ประชุมว่า   ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 กําหนดให้ “การ
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจํานวน
กรรมการที่แบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3” โดยในปีน้ี
กรรมการผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุและครบวาระ ไดแ้ก่  
 1.  นายสรุพล  สตมิานนท ์  รองประธานกรรมการบรษิทั, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 2.  นางสาวบุญศร ีปัญญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 3.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร   กรรมการ  

 ทัง้น้ี ตามที่บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณา
คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่18 
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ธนัวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ไม่ปรากฎผูใ้ดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการ
บรษิทั 

ดงันัน้  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาคุณสมบตักิรรมการและกรรมการอสิระที่
ออกตามวาระ  โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา  รวมทัง้
คุณสมบตัติามกฎหมายทีก่ําหนดไว ้ ซึง่บุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ร่วมกนักํากบัดแูล
กจิการอนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  จงึขอเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 
ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจและกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหน่ึง ดงั
รายละเอยีดประวตัยิอ่ของกรรมการแต่ละทา่น ไดป้รากฎอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ของหนงัสอืเชญิประชุม   

 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีตเิสยีงส่วนใหญ่อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเขา้ดํารง
ตาํแหน่ง อกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

นายสรุพล  สตมิานนท ์ 
 เหน็ดว้ย  199,131,774   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 ไมเ่หน็ดว้ย             150  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0 
 งดออกเสยีง        21,900  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.01 

นางสาวบุญศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์ 
 เหน็ดว้ย  199,131,924   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 ไมเ่หน็ดว้ย               0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0 
 งดออกเสยีง        21,900  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.01 

นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร 
 เหน็ดว้ย  199,131,924   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 ไมเ่หน็ดว้ย               0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0 
 งดออกเสยีง        21,900  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.01 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559  
โดยมอบหมายใหน้ายสรุพล  สตมิานนท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 กาํหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั 
ในรปูของเงนิเบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ซึง่สดุแลว้แต่ทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้จะกาํหนด  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาถึงความเหมาะสมและ
ความสามารถโดยเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั ประกอบ
กบักจิการมกีารขยายธุรกจิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ ภาระกจิของกรรมการจงึเพิม่ขึน้จากหลายปีทีผ่่านมา  
จงึมมีตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 2559 ในรูปแบบเงนิเดอืน คอื 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 หน้า 8 ของ 11 หน้า 

สาํหรบัประธานกรรมการ อตัราเดอืนละ 50,000 บาท และกรรมการในอตัราเดอืนละ 30,000 บาท และค่า
เบี้ยประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน  สําหรบัค่าตอบแทนพเิศษจะพจิารณาจากผลการดําเนินงาน
ของบรษิทัปี 2559 แต่ทัง้น้ีจาํนวนรวมกนัไมเ่กนิ 4.00 ลา้นบาท  

ทัง้น้ี ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาเงิน
คา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้ก่กรรมการทุกท่านตามทีเ่หน็สมควร แต่จาํนวนรวมกนัไมเ่กนิปีละ 4 ลา้น
บาท 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิ
โดยมตวิาระน้ีใหถ้อืคะแนนสองในสามเสยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย  199,131,924   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
 ไมเ่หน็ดว้ย         21,900   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.01 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0 
 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 

ก่อนดําเนินการในวาระน้ี  ประธานฯ แจง้ใหท้ราบผูถ้อืหุน้ทราบวา่  ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจาํปี 2558 ไดอ้นุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีี 2558 ในจาํนวนเงนิ 810,000 บาทนัน้ เน่ืองจาก
บริษัทได้มีการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นรวมเป็นจํานวน 1,410,000 บาท เพื่อทําการ
ตรวจสอบบญัชบีรษิทัยอ่ยดงักลา่ว สาํหรบัจดัทาํงบการเงนิรวมของบรษิทัปี 2558 

จากนัน้ มอบหมายให ้คุณจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  เป็นผูช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ในรายละเอยีดของ
วาระน้ีวา่  การเลอืกผูส้อบบญัชแีละการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชไีดผ้่านความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยไดพ้จิารณาทัง้ดา้นศกัยภาพของสาํนักงานผูส้อบบญัช,ี คุณวุฒขิองตวั
ผูส้อบบญัช ีและรปูแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตุสมผลของอตัราคา่สอบบญัช ี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้  มคีวามเหน็
วา่บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั มคีุณสมบตัคิรบถว้น และเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง    จงึเหน็สมควร 
ให้นําเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้น แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิัท แกรนท์ ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัยอ่ย ประจาํปี 2559 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงัน้ี 

- นายสมคดิ เตยีตระกลู        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 
- นางสมุาล ีโชคดอีนนัต ์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3322 และ/หรอื 
- นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977  และ/หรอื 
- นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 

ซึ่งผูส้อบบญัชทีี่เสนอขา้งตน้นัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทั
ยอ่ย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด   



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 หน้า 9 ของ 11 หน้า 

โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2559 เป็นจํานวน 1,090,000 บาท 
ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นในการสอบบญัช ีเช่น ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั ในการตรวจสอบบญัช ี
และสงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ กาํหนดใหจ้า่ยตามจาํนวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้น เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจาํปี 2559 และกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชตีามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

 
 เหน็ดว้ย  199,153,824   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระที่
ไดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ซกัถามหากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

คณุฐิติพงศ  ์ โสภณอดุมพร    ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามจากวาระที ่2 ดงัน้ี 

1. การลงทุนในสปป. ลาว เป็นมาอย่างไร  มโีอกาสทางธุรกิจอย่างไร? และดําเนินธุรกจิเพยีงแค ่
trading หรอืเป็นโรงงานทีผ่ลติและจาํหน่าย?  

2. จากสถานการณ์ตลาดเหลก็ทีม่รีาคาผนัผวนมากดงัเช่นผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีป่ระสบปัญหาอยู ่
อยากทราบวา่  บรษิทัมกีารจดัการอยา่งไร จะมสีภาพอยา่งผูป้ระกอบรายนัน้หรอืไม?่  

3. จากการทีบ่รษิทัมกีารนําวตัถุดบิ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรามผีลกระทบต่อบรษิทัอยา่งไรบา้ง?  

4. จากเมือ่ครัง้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ปี 2558  อยากทราบวา่สนิคา้ high margin ไดด้าํเนินการเป็นรปูเป็น
รา่งอยา่งไรบา้ง?  

คณุสมบตัิ  ลีสวสัดิ์ ตระกลู   ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี 

1. GSP หรือแกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ  ผู้ถือเดิมมีทัง้คนไทยและชาวฮ่องกง เป็น
โรงงานผลติเหลก็รปูพรรณ มใีบประกอบการธุรกจิโรงงานจากทางการลาว และมปีระสทิธภิาพใน
การผลติสนิคา้ได ้ประกอบกบัมฐีานลูกคา้เดมิอยู่ บรษิทัจงึเหน็โอกาสทางธุรกจิและตดัสนิใจเขา้
ลงทุน  

2. สถานการณ์เหลก็ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาการแขง่ขนัสงูมาก การดําเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการไทย
ประสบปัญหาการนําเขา้ทีร่าคาถูกกว่าเขา้มา dump ราคาเหลก็ในประเทศ  ซึ่งผูป้ระกอบการ 7 
สมาคมร่วมกนัยืน่หนังสอืภาครฐั ซึง่ภาครฐัไดเ้หน็ปัญหาและเขา้มาดแูลอย่างจรงิจงัแลว้ อยา่งไร
กต็าม  บรษิทัมกีารระมดัระวงัการสัง่ซื้อวตัถุดบิและตดิตามสภาพราคาอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ลดความ
เสีย่งการสต๊อคสนิคา้ราคาตํ่ากวา่ทุน  



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 หน้า 10 ของ 11 หน้า 

3. บรษิทัใชเ้ครือ่งมอืลดความเสีย่งทางการเงนิ เชน่การ fixed rate อตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิ 

คณุแสงร ุ้ง  นิติภาวะชน ตอบขอ้ซกัถามที ่4 วา่ สนิคา้ high margin มคีวามคบืหน้าจากปีก่อนมาก  โดย
มสีดัสว่นอยูป่ระมาณ 10% ของยอดขาย  

คุณพงศ์พิพฒัน์  วานิชวงศ์   ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามที่บริษัทได้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฎบิติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition) และบริษทัอยู่ในระดับที ่2 แล้ว  บริษทัมีการดําเนินการทีจ่ะได้รับใบรับรองอย่างไร และเม่ือไร? 

คณุสุรพล  สติมานนท์   กล่าวว่าตามรายงานประจําปี หน้า 42 บริษทัมีการรายงานความคืบหน้า การ
ดําเนินการ โดยขณะน้ีบริษทัอยู่ในขัน้ตอนของการเตรียมข้อมูลในการย่ืนขอรับรองฯ ซึง่คาดว่าจะพร้อมย่ืน
ได้ภายในไตรมาส 3 ของปีน้ี 

คุณพงศ์พิพฒัน์  วานิชวงศ์     ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบนั IOD มีการจดั
อบรมเก่ียวกับเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน่ อยากทราบว่าบริษทัจะมีการส่งบุคคลเข้าร่วมอบรมหรือไม่? 

คณุสมบตัิ  ลีสวสัดิ์ ตระกลู     บรษิทัมกีารดูโปรแกรมการอบรมอยู่ตลอด ซึ่งบางโปรแกรมกเ็ตม็ตอ้งรอ

ครัง้หน้า   

คณุฐิติพงศ  ์ โสภณอดุมพร    ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองถามเพิม่เตมิวา่   

1.  กรณีที่บริษัทเข้าลงทุนใน GSP ที่ลาว อยากทราบว่า สดัส่วนรายได้หรือกําไรคาดว่าทัง้ปีจะเป็น
อยา่งไร? 

2.  จากผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา มอีตัราลดลงต่อเน่ือง บรษิทัคาดวา่จะมกีารฟ้ืนตวัไดเ้มือ่ไร? 

คณุสมบตัิ  ลีสวสัดิ์ ตระกลู    ตอบขอ้ซกัถามที ่1  มลูค่าตลาดของทีล่าว ยงัไมใ่หญ่มากหากเทยีบกบัตวั

บรษิทั  ถงึแมจ้ะมคีู่แขง่จากเวยีดนาม  แต่ระยะทางจากฝัง่ไทยเรายงัไดเ้ปรยีบอยู ่ยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการ

ปรบัสภาพเครือ่งจกัร และศกึษาขอ้มลูการตลาด โดยยงัมผีูถ้อืหุน้เก่าทีอ่ยูร่ว่มชว่ยกนับรหิารงาน 

ค ุณแสงร ุ้ง  นิติภาวะชน  ตอบขอ้ซกัถามที่ 2 ว่า ปีที่ผ่านตัง้แต่ต้นปีถึงปลายปี ราคาวตัถุดบิ ราคาขาย
ลดลงมาตลอดและลงมามาก  อย่างไรกต็าม ปีน้ี 2559 ไตรมาสสถานการณ์เหลก็ค่อยฟ้ืนตวัสนิคา้ ทําให้
ลดภาวะการขาดทุนจากสนิคา้ในคลงัได ้ 

คณุพงศ์พิพฒัน์  วานิชวงศ์   ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สถาบนั IOD  ถามถงึกล
ยุทธ์ทีล่งทุนในลาว  ซึ่งประชากรในลาวจะเล็กกว่ากรุงเทพ  อยากทราบถงึประเด็นทีทํ่าให้บริษทัลงทุนใน 
บริษทั แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จํากัด (GSP  ) 

คณุแสงร ุ้ง  นิติภาวะชน ตอบขอ้ซกัถามวา่  สปป.ลาว นิยมใชผ้ลติภณัฑข์องไทย  หาก GSP ผลติสนิคา้
ที่มคีุณภาพโดยผูป้ระกอบการจะเป็นที่น่าเชื่อถือของผูบ้รโิภคในลาวมากกว่า  ประกอบกบัมตี้นทุนทัง้
คา่แรง หรอืคา่ไฟฟ้าตํ่ากวา่ไทย  ซึง่บรษิทัยงัตอ้งเสรมิการตลาดใหค้รอบคลุมมากขึน้   

คณุกฤษดา  อรณุวิไลรตัน์   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง จากทีดู่รายได้การขายหลาย  ๆบริษทัมีปริมาณการ
ขายเพิม่ขึน้สวนทางจากเศรษฐกิจทีช่ะลอตัว อยากทราบว่ามันเกิดจากภาวะใด?   
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 หน้า 11 ของ 11 หน้า 

ค ุณแสงร ุ้ง  นิติภาวะชน    ธุรกิจเหล็กมีผู้ประกอบการที่เข้า-ออก ได้ง่าย  อย่างสถานการณ์เหล็กที่
ถดถอยเมื่อปีที่ผ่านมา หากผูป้ระกอบการเลก็ไม่สามารถอยู่ในวงจรได้ก็มถีอยออกไป ซึ่งตลาดบรโิภค
โดยรวมกไ็ม่ไดเ้พิม่ขึน้มาก  โดยหลกัแลว้บรษิทัพยายามรกัษาฐานลูกคา้เดมิไว ้ คงความสมัพนัธ์ทีม่กีบั
ลกูคา้ง 

 ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืเสนอเรื่องอื่นใดใหพ้จิารณาอกี  ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจาํปี 2559 และกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี 
 
ปิดประชุม เวลา 11.10 น. 

              

     .............. 
       (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์)  

 

   ………………………. 

 

  
    

ลงชือ่    ประธานทีป่ระชุม 

ลงชือ่    ผูบ้นัทกึการประชุม  
    (นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท) 
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รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อห ุ้นสามญัของบริษทัที่จดัสรรให้แก่ผ ูถ้ือห ุ้นเดิมของบริษทัคร ัง้ที่ 1  
(2S-W1) 

 
ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ บริษัท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “2S”) 
ประเภท   ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 

(“ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” หรือ “2S-W1”) 
ชนิด ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย  

จํานวนwarrant ออกและเสนอ 99,999,990 หน่วย  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 (ศนูย์) บาท 
วิธีการเสนอขาย เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดง

สทิธิ 1 หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษทิง้) โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560  
ซึ่งจะเป็นวันท่ีภายหลังจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ในวันท่ี 26 เมษายน
2560 ได้อนมุติัให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1” หรือ “2S-W1”) 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีสํารองเพ่ือ
การใช้สทิธิตาม2S-W1 

99,999,990 หุ้ น (มูลค่าท่ีตราไว้เท่ากับ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนหุ้ นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํานวน 299,999,971 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้เท่ากบั 1 บาท) 
อย่างไรก็ตาม หากนําหุ้นปันผลมารวมคํานวณด้วย จํานวนหุ้นสามัญท่ีสํารองเพ่ือการใช้
สิทธิตาม 2S-W1 จํานวน 99,999,990 หุ้น จะคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด
ภายหลงัการจ่ายหุ้นปันผล ซึง่มีจํานวน 399,999,961 หุ้น 

อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไข   
การปรับสทิธิ) 

ราคาใช้สทิธิ ราคาการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิจะเทา่กบั 7.50 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้เทา่กบั 1 
บาท) (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

วนัท่ีออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ มีอํานาจ
ในการกําหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในวนัท่ี 30 ของเดือน
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะใช้
สิทธิครัง้แรกได้ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันท่ี
ใบสําคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 2 ปี ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัท 
ให้เล่ือนวนัใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิดงักลา่ว อนึง่ ระยะเวลา
แสดงความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะต้องไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิดงักลา่ว 

ตลาดรองใบสําคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองหุ้นสามญั บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย   
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ในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
การปรับสทิธิใบสําคญัแสดง
สทิธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี  ้ทัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือการแบง่แยกหุ้น 
2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีต่ํากว่าราคาหุ้นท่ีคํานวณได้ตาม

วิธีการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุ้นนัน้ และเป็นวิธีการคํานวณตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

3. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดยกําหนด
ราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักลา่ว ต่ํากว่าราคาหุ้นท่ีคํานวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาดในระหว่างเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ และเป็นวิธีการคํานวณตามท่ีได้
ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

4. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดซึง่เกินกวา่อตัราท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ   

ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  ด้อยไป
กวา่เดิม 

ทัง้นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปรับ หรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 

เงื่อนไขอื่นๆ  ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มี
อํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยรวมถึงการกําหนดวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง
กบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และหุ้ นสามัญท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  ผลกระทบต่อผู้ถ ือห ุ้น  1. หุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้จะมีสทิธิและสภาพ 
เทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ  

2. บริษัทได้มีมติให้จ่ายหุ้ นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นใน
อตัรา 3 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจํานวน 99,999,990 หุ้น (มลูค่าท่ีตรา
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ไว้หุ้นละ 1 บาท) ในคราวเดียวกนักบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย
กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิดงักล่าวในวนัเดียวกนั คือ วนัท่ี 12 พฤษภาคม
2560 ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนท่ี
กําหนด ดงันัน้ ในการคํานวณผลกระทบของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิต่อผู้ ถือหุ้น 
จะนําเอาหุ้นปันผลมารวมคํานวณด้วย 

3. นอกจากหุ้ นสามัญจํานวน 99,999,990 หุ้ น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท) ท่ีได้
จดัสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะ
ต้องเพิ่มทุนขึน้อีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้สิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
 

ดงันัน้ สามารถสรุปผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ดงันี ้
 

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น  (Control Dilution) 
สตูรการคํานวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น                =       1-[Qo / Qn] 
โดยท่ี 
Qp = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ซึง่เทา่กบั  300.00 ล้านหุ้น 
Qd = จํานวนหุ้นปันผล ซึง่เทา่กบั 100.00 ล้านหุ้น 
Qw1 = จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั 100.00 ล้านหุ้น 
Qo          =     จํานวนหุ้นชําระแล้วและหุ้นปันผล   =  Qp + Qd  ซึง่เทา่กบั   400.00 ล้านหุ้น 
Qn           =     จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด                     =  Qo + Qw1  ซึง่เทา่กบั   500.00 ล้านหุ้น 

 
 ผลกระทบ 

Control Dilution 20.00% 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
สิทธิทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น (Control Dilution) 
เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้
หุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวนจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่กบัร้อยละ 
20.00 

 
2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร  (Earnings Dilution) 

สตูรการคํานวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร      =      (EPSo - EPSnew) / EPSo 
โดยท่ี   
EPSo        =      กําไรสทุธิ / Qo 
EPSnew   =    กําไรสทุธิ / (Qo + Qn) 
Qp = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ซึง่เทา่กบั  300.00 ล้านหุ้น 
Qd = จํานวนหุ้นปันผล ซึง่เทา่กบั 100.00 ล้านหุ้น 
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Qw1 = จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั 100.00 ล้านหุ้น 
Qo           =    จํานวนหุ้นชําระแล้วและหุ้นปันผล  =  Qp + Qd ซึง่เทา่กบั 400.00 ล้านหุ้น 
Qn           =     จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด                    =  Qo + Qw1 ซึง่เทา่กบั 500.00 ล้านหุ้น 
ในการคํานวณได้แทนท่ีกําไรสุทธิในสูตรด้วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปี 2559 ท่ีเท่ากับ 
334.31 ล้านบาท 

 ผลกระทบ 
Earning Dilution 20.00% 

 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
สิทธิทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เน่ืองจากเป็น
การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญั
แสดงสทิธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวนจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่กบัร้อยละ 20.00  

 
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สตูรการคํานวณการลดลงของราคา      =    (Po - Pn) / Po 
โดยท่ี 
Pp      =    ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 

2560 (วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 – 22 กมุภาพนัธ์ 2560) ซึง่เทา่กบั 8.26 บาทตอ่หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท) 

Pw1     =    ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมครัง้ท่ี 1 ซึ่งเท่ากับ   
7.50 บาทตอ่หุ้น 

Po            =     ราคาเฉล่ียตอ่หุ้นภายหลงัการจ่ายหุ้นปันผล ซึง่เทา่กบั    Po = (Pp x Qp) / Qo    = 6.20 บาทต่อหุ้น   
Pn     =    ราคาเฉล่ียตอ่หุ้นทัง้หมดภายหลงัการใช้สิทธิ ซึง่เทา่กบั     
                       Pn  = [(Po x Qo) + (Pw1 x Qw1)] / (Qo + Qw1) 
Qp = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ซึง่เทา่กบั  300.00 ล้านหุ้น 
Qd = จํานวนหุ้นปันผล ซึง่เทา่กบั 100.00 ล้านหุ้น 
Qw1 = จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่เทา่กบั 100.00 ล้านหุ้น 
Qo    =   จํานวนหุ้นชําระแล้วและหุ้นปันผล =   Qp + Qd ซึง่เทา่กบั 400.00 ล้านหุ้น 
Qn     =   จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด                 =   Qo + Qw1 ซึง่เทา่กบั 500.00 ล้านหุ้น 

 
 ผลกระทบ 

Price Dilution ไมมี่การลดลงของราคา 
 

เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาเฉล่ียต่อหุ้น
ภายหลงัการจ่ายหุ้นปันผล ซึง่เทา่กบั 6.20 บาทตอ่หุ้น สง่ผลให้ไมมี่ผลกระทบจากการลดลงของราคา 
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รายละเอ ียดการคาํนวณจาํนวนหุ้นรองรับ 
 
วธิ ีการคาํนวณสัดส่วนจาํนวน
หุ้นรองรับ 

= จํานวนหุ้ นรองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี  ้/ จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท 

โดยที่ 
  

จาํนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่
เสนอขายในครัง้นี ้

= 99,999,990   หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้เป็น 1.00 บาทตอ่หุ้น) 

จาํนวนหุ้นท ี่จาํหน่ายได้แล้ว
ท ัง้หมดของบริษัท   

= 299,999,971 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้เป็น 1.00 บาทตอ่หุ้น) 

ดังนัน้ 
  

สัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ = 99,999,990 หุ้น /  299,999,971 หุ้น 
 = 33.33% 

อยา่งไรก็ตาม หากนําหุ้นปันผลมารวมคํานวณด้วย สดัสว่นจํานวนหุ้นรองรับจะเปล่ียนแปลงเป็นดงันี ้

สัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ (รวม
หุ้นปันผล) 

= 99,999,990 หุ้น /  (299,999,971 + 99,999,990) หุ้น 

 = 25.00% 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ ิ่มทุน 

บริษัท  2 เอส เมทัล จาํกัด (มหาชน) 
วันท ี่ 23 กุมภาพันธ์  2560 

ข้าพเจ้าบริษัท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “2S”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 
23 กมุภาพนัธ์ 2560 ระหวา่งเวลา 10.30 น. ถงึ  14.00 น.  เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การลดทุน /การเพ ิ่มทุน 

  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียน และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีเหลือจาก
การจดัสรรหุ้นปันผล และไม่ได้มีไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพหลกัทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จํานวน 14 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท มลูคา่รวม 14 บาท 

- เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 
199,999,980 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท มลูคา่รวม 199,999,980 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพ ิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าท ี่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 199,999,980 1 199,999,980 
       การใช้เงินทนุ     
  แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
       (General Mandate)     

 2. การจัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน   

   2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิท ุน   

การจัดสรร  จาํนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน  
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน  เวลา จองซือ้  
และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพ่ือ
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญั 

99,999,990 3:1 จดัสรรให้ผู้ ถือ
หุ้นเดิมโดยไม่
คิดมลูคา่ 

- - 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพ่ือ
รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัตามใบสําคญั
แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1   (2S-W1) 

99,999,990 3:1 จดัสรรให้ผู้ ถือ
หุ้นเดิมโดยไม่
คิดมลูคา่ 

โปรดดรูายละเอียด
ในเอกสารแนบ 1 

- 

รวม 199,999,980     
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 2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

สําหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั หากมีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.3333 บาท 

ในกรณีท่ีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 หรือ “2S-W1” ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม               
ตามสดัส่วนการถือหุ้น มีเศษหน่วยเกิดขึน้ ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ี 2S-W1 มีการเปล่ียนแปลงอตัราการ
ใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ และผลของการปรับ
สทิธิดงักลา่วทําให้เกิดเศษของจํานวนหุ้นท่ีจะได้รับตาม 2S-W1 ให้ปัดเศษของหุ้นสามญัทิง้ 

2.1.2 จํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมิได้จดัสรร 

- ไมมี่ -  

   2.2  แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

- ไมมี่ -  
 

 3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น /วสิามัญผู้ถ ือห ุ้นเพ ื่อขออนุมัตกิารเพ ิ่มท ุนและจัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 
กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 2 อาคารคิวเฮ้าส์ 
ลมุพินี ชัน้ 4 เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น  ในวัน ท่ี  20 มีนาคม  2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันท่ี             
21 มีนาคม 2560 

 4. การขออนุญาตเพ ิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน  ต่อหน่วยงานราชการท ี่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข  การขออนุญาต (ถ้ามี)  

4.1  การขออนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
4.2  การดําเนินการจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุน รวมทัง้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวข้องต่อกระทรวง

พาณิชย์ 
4.3 การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในการรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นท่ีจดัสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญท่ีออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมครัง้ท่ี 1 (2S-W1) และหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นเดิมครัง้ท่ี 1 (2S-W1) เข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
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5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน  เพ ิ่มท ุน  และการใช้เงนิท ุนในส่วนที่เพ ิ่ม 

5.1   การลดทุนเพ่ือตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ียังมิได้จําหน่าย และไม่ได้มีไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ               
ของบริษัท ซึง่เป็นการปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายมหาชนจํากดั 

5.2 การเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสําหรับเป็นผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และเพ่ือรองรับการใช้
สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมครัง้ท่ี 1 (2S-W1)  

5.3 การเพิ่มทนุเพ่ือนําเงินท่ีได้มาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย  
 

6. ประโยชน์ท ี่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน  

6.1 เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งสําหรับหุ้นของบริษัท จากจํานวนหุ้นจดทะเบียนท่ีจะเพิ่มมากขึน้ 

6.2 เพ่ือเป็นการขยายฐานเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท สําหรับการดําเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย รวมทัง้ช่วยลดภาระดอกเบีย้เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

7. ประโยชน์ท ี่ผู้ถ ือห ุ้นจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 

7.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นปันผลครัง้นี ้จะมีสิทธิเท่าเทียมกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัททกุประการ และมีสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานเท่ากบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท นบัจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ท่ีได้ย่ืนขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์แล้ว 

7.2 ผู้ ถือ 2S-W1 จะมีสิทธิเท่าเทียมกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัททกุประการ เม่ือผู้ ถือ 2S-W1 ได้ใช้สิทธิแปลง 2S-W1 เป็น
หุ้นสามญัของบริษัท และมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีได้ย่ืนขอจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชย์แล้ว 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  

   บริษัทมีแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิ (2S-W1) เป็นหุ้นสามัญ เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนสําหรับการดําเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยมีวตัถปุระสงค์ให้บริษัท มี
สภาพคลอ่งเงินสด และช่วยลดภาระดอกเบีย้เงินกู้จากสถาบนัการเงิน ซึง่จะทําให้มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ รวมถึงเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนัในระยะยาว 

   ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาถึงเหตผุล ความจําเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท จาก
การเพิ่มทนุแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจงึมีความเหน็วา่การเพิ่มทนุดงักลา่วมีความจําเป็นและเหมาะสม  

9. ความรับผิดชอบของกรรมการ  

   ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ หากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ี
นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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10. รายละเอ ียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถ ือห ุ้นเพ ื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพ ิ่มท ุน /จัดสรร                

หุ้นเพ ิ่มท ุน 

 โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 หรือ 2S-W1) 
 

11. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท ี่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพ ิ่มท ุน /จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 

ขัน้ตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 
วนัประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2560 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record 
Date) 

20 มีนาคม 2560 

วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560  

21 มีนาคม 2560 

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  26 เมษายน 2560 
วนัจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน และวนัจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผล และใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 (Record Date) 11 พฤษภาคม 2560 
วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับปันผล และใบสําคญัแสดงสทิธิ
ครัง้ท่ี 1 

12 พฤษภาคม 2560 

วนัจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล 25 พฤษภาคม 2560 

 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
  

                   ขอแสดงความนบัถือ 
                         (นายสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู) 
                        ประธานกรรมการบริหาร   
 
  



ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ได้รบัการเสนอแต่งต ัง้เป็นกรรมการ 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษทัฯ    9  ปี 

ประสบการณ์ 
2550– ปัจจุบนั  - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
2559– ปัจจุบนั  - กรรมการผูจ้ดัการ EEGC Waste Management Corp.,Ltd. 
2559– ปัจจุบนั   - รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. สจัจะประกนัภยั 
2553– 2559      - รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

จาํนวนหุ้นที่ถือ (ณ วนัที่ 17  มกราคม  2560)   -ไมม่ ี- 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 
ประชุมผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  4 ครัง้  เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ    จดัการประชุม  4 ครัง้   เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  จดัการประชุม  1 ครัง้   เขา้ประชุม 1 ครัง้ 

เสนอแต่งต ัง้เป็น กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน  (คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระประกอบอยูใ่นเอกสาร สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8) 

ส่วนได้เสียท ัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ   ที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นค ู่สญัญา  - ไมม่ ี-                                

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตัิการทาํผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยซ์ึ่งได้กระทาํโดยทุจริต   - ไมม่ ี-  

กิจการอื่นที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์     -ไมม่-ี 

คณุสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั     -ไมม่-ี   

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

 

ชื่อ  นายครรชติ สงิหส์วุรรณ์    
อาย ุ   54 ปี   สญัชาติ  ไทย  
     
วฒุิการศึกษา -  ปรญิญาเอก สาขาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ  
     มหาวทิยาลยันานาชาตแิหง่ สหรฐัอเมรกิา 
  -  ปรญิญาโท สาขาการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ  
                         มหาวทิยาลยันานาชาตแิหง่สหรฐัอเมรกิา 



 
ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ได้รบัการเสนอแต่งต ัง้เป็นกรรมการ 

 
      

 
 
 
 
 

 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
ผา่นการอบรม Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่4/2543 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ             กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 9  ปี 

ประสบการณ์ 
2550 – ปัจจุบนั   - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 2 เอส เมทลั  จาํกดั (มหาชน) 
2535 – ปัจจุบนั   – กรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังานสอบบญัช ีซ ีแอนด ์เอ จาํกดั   

จาํนวนหุ้นที่ถือ (ณ วนัที่ 17 มกราคม  2560) -ไมม่ ี- 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 
ประชุมผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  4 ครัง้  เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ    จดัการประชุม  4 ครัง้   เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  จดัการประชุม  2 ครัง้   เขา้ประชุม 2 ครัง้ 

เสนอแต่งต ัง้เป็น กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน  (คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระประกอบอยูใ่นเอกสาร สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8) 

ส่วนได้เสียท ัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ   ที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นค ู่สญัญา  - ไมม่ ี-                          

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตัิการทาํผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยซ์ึ่งได้กระทาํโดยทุจริต   - ไมม่ ี-  

กิจการอื่นที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์     -ไม่มี- 

คณุสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั     -ไม่มี-   
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ช่ือ  นางจินตนา เตชะมนตรีวงศ์  
อาย ุ   62  ปี                                     สญัชาติ  ไทย     
 
วฒิุการศึกษา *  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงนิ), 
                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

*  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
*  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ), 
   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 



 
ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ได้รบัการเสนอแต่งต ัง้เป็นกรรมการ 

 
   
 
 
 

          
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ            กรรมการ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 

ประสบการณ์ 
2551– ปัจจุบนั - กรรมการ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
2545– ปัจจุบนั - กรรมการ บรษิทั รแีลกซ ์คอมฟอรท์ จาํกดั   
2544– ปัจจุบนั - กรรมการ และรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บ. สกัทอง (ไทย) จก.  
2544– ปัจจุบนั - กรรมการและรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั เอส. บ.ีเฟอรนิ์เจอร ์เฮา้ส ์จาํกดั  
2544– ปัจจุบนั - กรรมการและรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั เอส. บ.ีอุตสาหกรรมเครือ่งเรอืน เฮา้ส ์จาํกดั  
 
จาํนวนหุ้นที่ถือ (ณ วนัที่ 17 มกราคม  2560) 8,100,206 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 ของทุนจดทะเบยีนที่

ออกและชาํระแลว้ 

เสนอแต่งต ัง้เป็น               กรรมการ 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2559 
ประชุมผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  4 ครัง้  เขา้ประชุม 3 ครัง้ 

ส่วนได้เสียท ัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ   ที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นค ู่สญัญา  - ไมม่ ี-                                

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตัิการทาํผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยซ์ึ่งได้กระทาํโดยทุจริต   - ไมม่ ี-  

กิจการอื่นที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์     - ไมม่-ี 

คณุสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั     - ไมม่-ี    

 

 
 

ชื่อ  นายธนทตั ชวาลดฐิ 

อาย ุ   49 ปี                          สญัชาติ  ไทย     
 
วฒุิการศึกษา    ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร,์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั          
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 การเลอืกผู้สอบบญัชแีละการกําหนดอตัราค่าตอบแทนในการสอบบญัชไีด้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพ้จิารณาทัง้ดา้นศกัยภาพของสาํนกังานผูส้อบบญัช,ี คุณวฒุขิองตวัผูส้อบบญัช ี
และรปูแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตุสมผลของอตัราคา่สอบบญัช ี 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ไดร้่วมกนัพจิารณาเอกสารเสนอราคา
งานจากหลายสาํนักงานผูส้อบบญัช ี มคีวามเหน็วา่บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั มคีุณสมบตัเิหมาะสม และมี
สาํนักงานอยู่ทัว่โลก   จงึเหน็สมควร ใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั 
แกรนท์ ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  สาํหรบัปี 2560 เป็น โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ 
ดงัน้ี 

- นายสมคดิ  เตยีตระกลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 
- นางสมุาล ี โชคดอีนนัต ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3322 และ/หรอื 
- นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัดิ ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977 และ/หรอื  
- นายธรีศกัดิ ์     ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 

โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจําปี 2560 จํานวน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นใน
การสอบบญัช ีเช่น ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั ในการตรวจสอบบญัช ีและสงัเกตการณ์ตรวจนับ
สนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ กาํหนดใหจ้า่ยตามจาํนวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี   

ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
1. ตารางเปรยีบเทยีบกบัคา่สอบบญัชปีีก่อน 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) 
คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและสอบบญัชปีระจาํปี 1,270,000 1,110,000 
คา่สอบทานแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (56-1) 30,000 30,000 
คา่สอบทานบญัชบีรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั - 120,000 
คา่ตรวจสอบบญัชบีรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั 570,000 450,000 
รวมค่าสอบบญัชีของบริษทั 1,870,000 1,710,000 
คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและสอบบญัชปีระจาํปีของบรษิทัยอ่ย 510,000 550,000 

รวมทัง้สิน้ 2,380,000 2,260,000 

2. ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีวามเป็นอสิระและไมม่ปีระโยชน์สว่นไดเ้สยีใด ๆ กบับรษิทั/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด 

3.   นายสมคดิ  เตยีตระกลู       เป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั ปี 2555 – ปัจจุบนั 
 นางสมุาล ี โชคดอีนนัต ์      เป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั ปี 2555 – ปัจจุบนั 
 นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัดิ ์ เป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั ปี 2552-2553 , ปี 2555 – ปัจจุบนั 

นายธรีศกัดิ ์    ฉัว่ศรสีกุล เป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั เมือ่ปี 2557- ปัจจุบนั 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข .) 
(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ  ที่มอบฉันทะมีละเอ ียดชัดเจนตายตัว) 

 
เขียนท่ี.......................................................................... 

วนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. ..................... 
 

(1)  ข้าพเจ้า...................................................สญัชาติ..................อยูบ้่านเลขท่ี..................ถนน................................

ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย์................ 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................เสียง ดงันี ้

  หุ้นสามญั......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................เสียง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้     1. ........................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 

  อยู่บ้านเลขท่ี...................... ถนน ............................................ ตําบล/แขวง .......................................... 

  อําเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ..........................................รหสัไปรษณีย์................... 

 หรือ   2. นายสรุพล  สติมานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ56 ปี                        
             บ้านเลขที่ 170/44 สขุมุวิท 23 (ประสานมิตร), คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

หรือ   3. พลเอก ไพรัช  โพธ์ิอบุล / กรรมการอิสระ  อาย ุ60 ปี                        
           เลขท่ี 55/19 ซอย 3 มบ.กลางเมืองเดอะปารีส  ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว , จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือ
หุ้ นสามัญประจําปี 2560   วันพุธท่ี 26 เมษายน 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1, อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 4,  
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2559  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 2    พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานบริษัทฯในรอบปี 2559   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      
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ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

โปรดใส่
เคร่ืองหมาย
หน้าช่ือผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 



 วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2559 สาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2559 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายปันผล 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่  5    พิจารณาอนุมัต ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิท ี่ จะซ ือ้ ห ุ้ น สามัญของบริษัทครั ้งท ี่  1 ของบริษัท       
(2S-W1) ให้แก่ผู้ถ ือห ุ้นเดมิของบริษัท  ตามสัดส่วนการถือหุ้น  โดยไม่คดิมูลค่า 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่  6    พิจารณาอนุมัต ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จาก  299,999,985 บาท  เป็น  299,999,971 บาท  
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมไิด้จัดสรรจาํนวน  14 หุ้น  มูลค่าท ี่ตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท  

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิ ก้ไขเพ ิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธ ิของบริษัท  ข้อ  4 เพ ื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  299,999,971 บาท  เป็น  499,999,951 บาท  
โดยการออกหุ้ น สามัญให ม่จําน วน  199,999,980 หุ้ น  มูล ค่าท ี่ ต ร าไ ว้ห ุ้ น ละ 1 บาท  มูล ค่าร วม 
199,999,980 บาท  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพ ิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธ ิของบริษัท  ข้อ  4  เพ ื่อให้สอดคล้อง กับ ก าร เพ ิ่ ม
ทุนจดทะเบียน  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพ ิ่มทุนจาํนวน  199,999,980 หุ้น  มูลค่าท ี่ตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท   

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 11    พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 1.  ดร . ครรชติ  สงิห์สุวรรณ์  
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      
 2.  นางจนิตนา  เตชะมนตรี    
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง   
 3.  นายธนทัต  ชวาลดฐิ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง       

วาระที่ 12   พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 13   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง         

วาระที่ 14   พจิารณาเรื่ องอ ื่น  ๆ  (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เหน็สมควร 

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

 ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
         (.......................................................) 
  
 ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (.......................................................) 
  
 ลงช่ือ........................................................พยาน 
         (.......................................................) 
  
 ลงช่ือ........................................................พยาน 
         (.......................................................) 
 

หมายเหตุ    
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

4.  ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักล่าว
แบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 2560 วันพุธท่ี 26 เมษายน 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร 1, 
อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ชัน้ 4,  เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

 

วาระท่ี........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระท่ี........เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ .................................................................................................................. 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ .................................................................................................................. 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ .................................................................................................................. 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสยีง 
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เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผ ูถ้ือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผ ูร้บัมอบฉันทะ 
 
 
 
 

    ตาํแหน่งในบริษทัฯ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

    จาํนวนหุ้นที่ถือ (ณ วนัที่ 17 มกราคม 2560) - ไมม่ ี- 

    ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา   วาระที ่12                                                                                      
          

 
 
 

   ตาํแหน่งในบริษทัฯ            กรรมการ / กรรมการอสิระ  

   จาํนวนหุ้นที่ถือ (ณ วนัที่ 17 มกราคม 2560) - ไมม่ ี- 

   ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา    วาระที ่12                                                                                        
 

กรรมการอิสระ หมายถึงบคุคลท่ีมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ถอืหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษทั และบริษทัท่ีเก่ียวข้องโดยรวม
หุ้นท่ีถอืโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นผู้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวข้องในลักษณะท่ีมีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้าน
การเงนิหรือการบริหารงาน ทัง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสมัพนัธ์
ดังกล่าวดังเช่น 
-   เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีรับเงนิเดือนประจําหรือผู้มีอํานาจ

ควบคุม   
-  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี เช่น เป็นผู้สอบบญัช ีท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงนิ หรือผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สิน  
-   เป็นผู้ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น ซือ้/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทาง

การเงนิ เป็นต้น 
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ดําเนินงานของบริษทั 

5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษทัอ่ืน อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทั 
 
 
 

2  ชื่อ   พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล            อาย  ุ        60   ปี   
    สญัชาติ    ไทย ที่อยู่    เลขที ่55/19 ซอย 3 มบ.กลางเมอืงเดอะปารสี,    
             ถ.กาํแพงเพชร 6  เขตจตุจกัร  กรงุเทพฯ 10900 
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 1.   ชื่อ   นายสรุพล  สตมิานนท ์                 อาย  ุ  56  ปี 
         สญัชาติ ไทย ที่อยู่    เลขที ่170/44  สขุมุวทิ 23 (ประสานมติร),  
                                             เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

 



 

เงือ่นไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 
 

1. วธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลา
ประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 09.30 น. ของวนัวนัพธุที ่26 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 
 

2. เงือ่นไขและวธิกีารมอบฉนัทะ 
2.1.   ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
2.1.1   กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้ และยงัไม ่ 

หมดอายุ เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง 
2.1.2   กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอื
ชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 2.1.1 ขา้งตน้และผูม้อบฉนัทะได้
ลงชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตาม 2.1.1 ขา้งตน้ 
2.2.  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
2.2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก)      เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 2.1.1 ขา้งตน้ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูร้่วมเขา้ประชุมมอีํานาจกระทาํการแทนนิตบุิคคล
ซึง่เป็น   ผูถ้อืหุน้ 

2.2.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม 
(ก) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุมซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบุิคคล

และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคล
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 2.1.1 ขา้งตน้ 
2.3   ผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหนํ้าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้รว่มประชุมซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืซึง่เป็นนิติ
บุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทัง้น้ีภายใตบ้งัคบัต่อไปน้ี 

(ก)      หนังสอืรบัรองการเป็นนิตบุิคคล อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิ่ตบุิคคลนัน้ตัง้อยู่
หรอืโดยเจา้หน้าที่ของนิตบุิคคล ทัง้น้ีต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบันิตบุิคคลผูม้อีํานาจลงลายมอืชื่อผูกพนันิติ
บุคคลและเงือ่นไขหรอืขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมอืชือ่ ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิติ
บุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

3. การออกเสยีงลงคะแนน 
ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราว หรอืในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีต่นถอื 

(โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมหีน่ึงเสยีง) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสยีง โดย
จะแจง้วา่ “หากท่านใดไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กมอืขึน้” ทัง้น้ีในการรวบรวมคะแนน บรษิทัจะนําคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็
ดว้ยและงดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด 
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ข้อบงัคบับริษทัฯ เกี่ยวกบัการประชุมผ ูถ้ือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง 
หมวด 4  การประชุมผ ูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 35.  การประชุมใหญ่ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใด
ตามทีค่ณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 36.   ใหม้กีารประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ การประชุมเช่นว่าน้ีใหเ้รยีกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั
ดงักล่าวใหก้ระทําภายในสีเ่ดอืนภายหลงัการสิน้สุดรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้ คราวอื่น ๆ ให้
เรยีกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึง
ในหา้ของจํานวนทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจํานวนผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิ
ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชื่อกนัทําหนังสอืในฉบบัเดยีวกนัรอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามญัก็ได ้
โดยในหนังสอืร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรยีกประชุมเพื่อการใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชุมภายใน 1 
เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 37.  ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ 
เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบยีนบรษิทัมหาชนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่เจด็วนั (7 วนั) ก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคําบอกกวา่นัดประชุมใน
หนงัสอืพมิพไ์มน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั  

ขอ้ 38.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมจีํานวนผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิหา้ 
(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถ้ือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมงจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม ่และใหส้ง่หนังสอื
นดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครัง้หลงัน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้
 การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสอื ลงลายมอืชื่อผูร้บัมอบฉันทะ และทําตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจํากดั

กําหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชุมก่อนมอบฉันทะ
เขา้ประชุม และอยา่งน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปน้ี 
(1) จาํนวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู ่
(2) ชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ทีข่องการประชุมทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ขอ้ 40.  การประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระทีก่ําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิหเ้ปลีย่น
ลาํดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม    

 เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่าํหนด
ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมได ้

    ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพิม่เตมิไม่
เสร็จ และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่เจด็ (7) 
วนัก่อนการประชุม ทัง้น้ีใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั  

ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

ขอ้ 42.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่ง
ใด ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ   

ขอ้ 43.   การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่จะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบัน้ี หรอืกรณีอื่น
ตามทีก่ฎมายจะกําหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจาํนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรอืการโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญั การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 
ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั  
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการยกเลกิบรษิทั 
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เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
           บริษัท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 
 เน่ืองจากทางบริษัทฯ เห็นว่า ส่ืออิเลคโทรนิกส์เป็นการสื่อสารท่ีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดทํารายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบของ CD ROM เพ่ือส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 รวมทัง้ได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง
บริษัทฯ ซึง่ทา่นสามารถเข้าไปดขู้อมลูได้ท่ี www.ss.co.th 
 
 อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจําปี 2559 เป็นรูปเล่ม   ผู้ ถือหุ้นสามารถ        
แจ้งความจํานงขอรับได้โดยกรอกข้อมลูของท่านให้ชดัเจนลงในแบบขอรับเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ     
ผู้ ถือหุ้นฉบบันี ้ แล้วสง่แฟกซ์กลบัมายงัหมายเลข (66) 0-2610-3871 บริษัทฯ จะดําเนินการจดัส่งรายงานประจําปี 2559 
ให้ทา่นทางไปรษณีย์ 
 
ช่ือผู้ ถือหุ้น .................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู ่  .................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................. 
โทรศพัท์  .................................................................................................................................................. 
 
 
หรือ   ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่ขอรับเองได้ท่ี     
สํานกังานกรุงเทพของบริษัท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี  1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ชัน้ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทร. (66) 0-2610-3883 
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แผนที่สถานที่จ ัดการประชุม 

 

ณ สาทร  1, อาคารควิเฮ้าส์ ลุมพนิี ชัน้ 4, เลขท ี่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร   
กรุงเทพมหานคร    

โทรศัพท์ 02-6103883 โทรสาร  02-6103871 
 

 
สายรถเมล์ท ี่ผ่าน : 62, 17, 22, 116, 149 
รถไฟ้ฟ้า MRT  : สถานีลุมพนิี  
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บริษทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ :            เลขท่ี 8/5 หมู่ท่ี 14 ตาํบลท่าช้าง 
                                             อาํเภอบางกลํา่  จงัหวดัสงขลา 
                                             โทร. 074-800111 โทรสาร 074-800286 
สาํนักงานคณะกรรมการ  :  เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮ้าสล์มุพินี ชัน้ 27 ถ.สาทรใต้ 
                                             ทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรงุเทพ 
                                             โทร. 02-6103883  โทรสาร 02-6103871 
                       




