บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
2S Metal Public Company Limited

ื เชญ
ิ ประชุมสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2560
ของ
บริษ ัท 2 เอส เมท ัล จําก ัด (มหาชน)

ที่ 2S_BoD005/2560
เรือ
่ ง

ิ ประชุมสาม ัญผูถ
ขอเชญ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2560

เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัท 2 เอส เมท ัล จําก ัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

วันที่ 24 มีนาคม 2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2559
รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
แบบรายงานการเพิม
่ ทุน
่ ให ้กลับเข ้าดํารงตําแหน่ง
ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นของกรรมการทีค
่ รบวาระและได ้รับการเสนอชือ
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีประจําปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทน
หนังสือมอบฉั นทะ (แบบ ข.)
ข ้อมูล กรรมการอิส ระที่ได ้รับ มอบหมายให ้เป็ นผู ้รับ มอบฉั น ทะแทนผู ้ถือ หุ ้นที่ไม่ส ามารถเข ้าร่ว ม
ประชุม พร ้อมคํานิยามของกรรมการอิสระ
9. เงื่อ นไข หลั ก เกณฑ์ และวิธ ีป ฏิบั ต ิใ นการเข ้าร่ ว มประชุ ม การมอบฉั นทะ และการออกเสีย ง
ลงคะแนน
10. ข ้อบังคับบริษัท เกีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
11. แบบคําขอรายงานประจําปี เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์
12. แผนทีส
่ ถานทีจ
่ ัดการประชุม
13. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม

ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดนั ดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน
้ 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
2560 เวลา 10.30 น. ณ ห ้องสาทร 1 อาคารคิวเฮ ้าส์ ลุมพินี ชัน
กรุงเทพมหานคร เพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ทัง้ นื้ จากการทีบ
่ ริษัทเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน ้าโดยประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
ี ู ้ใดเสนอวาระ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เมือ
่ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฎว่าไม่มผ
เพือ
่ พิจารณาล่วงหน ้าแต่อย่างใด
วาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2559
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นปี 2559 ได ้จัดขึน
้ ในวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมแนบมาพร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณาร ับทราบผลการดําเนินงานของบริษ ัทฯในรอบปี 2559
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ดังปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2559 (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 2) ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
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ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2559
วาระที่ 3

ํ หร ับปี 2559 สา
ํ หร ับรอบบ ัญชส
ี น
ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559
พิจารณาอนุม ัติงบการเงินสา
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล เพือ
่ ขออนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี 2559
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีป
สิน
่ รากฎในหัวข ้องบการเงิน ของรายงานประจําปี 2559 (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย
2) ซึ่ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู ส
้ อบบั ญ ชีแ ละผ่ า นความเห็ น ชอบของคณ ะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล ้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สําหรับ
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฎในรายงานประจํ าปี 2559 ทีไ่ ด ้จัดส่งมาพร ้อมหนั งสือเชิญ
ปี 2559 สิน
ประชุม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรและการจ่ายปันผล
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทกําหนดให ้จ่ายปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตรา
ไม่ตํ่ากว่าร ้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลัง
หัก สํ า รองตามกฎหมาย และเงิน สะสมอืน
่ ๆ ตามที่บ ริษั ทกํ า หนด ทั ง้ นี้ การจ่า ยปั น ผลดัง กล่า วอาจมีก าร
เปลีย
่ นแปลงขึน
้ อยู่กบ
ั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอืน
่ ๆ
ในอนาคต ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทเห็นสมควร
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินเฉพาะของ
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินประจําปี 2559 สิน
บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 334,309,172 บาท ประกอบกับบริษัทได ้มีการจัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายครบในอัตราร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว ตามข ้อบังคับของบริษัท จึงไม่
มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก
้ จึงขอเสนอทีป
่ ระชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัต ก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลประจํ าปี 2559 ในอัต ราหุ ้นละ
ดังนั น
0.5133 บาท รวมเป็ นจํ านวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ซึง่ คิดเป็ นอัตราเงิน
ปั นผลจ่ายประมาณร ้อยละ 46.07 ของกําไรสุท ธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2559 โดยเป็ นการ
จ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจทีไ่ ม่ได ้รับการส่งเสริมการลงทุน (NonBOI) ซึง่ เสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลในอัตราร ้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ทัง้ นี้ เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี
่ ่าย ซึง่ ผู ้ถือ
ณ ทีจ
่ ่ายตามอัตราทีก
่ ฎหมายกําหนดไว ้ โดยจะนํ าปั นผลส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดชําระภาษี หัก ณ ทีจ
หุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาได ้รับเครดิต ภาษี ในการคํ านวณภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร
อนึง่ ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ
่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได ้อนุมัตจ
ิ ่ายปั นผล
ระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1
มกราคม 2559 – 30 มิถน
ุ ายน 2559) ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท คิดเป็ นจํ านวนเงิน 23,999,998 บาท โดย
้ คงเหลือปั นผลทีจ
่ ะจ่ายเพิม
่
บริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล ้วเมือ
่ วันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนัน
ในครัง้ นี้ในอัตราหุ ้นละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็ นจํ านวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1.

จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล จํ านวนไม่เกิน 99,999,990 หุ ้น
ี่ ู ้ถือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการคํานวณ
หรือคิดเป็ นจํ านวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท อนึง่ ในกรณีทผ
ตามสัดส่วนการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่าวแล ้ว บริษัทจะตัดเศษหุ ้นดังกล่าวทิง้ และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน
จากการจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.3333 บาท

Notice_AGM 2017 Page 2 of 8

บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
2S Metal Public Company Limited

2.

จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็ นจํ านวนเงิน 29,999,998 บาท ทัง้ นี้ เศษหุ ้นจากการจ่าย
หุ ้นปั นผลตามข ้อ 1. ทีจ
่ ะจ่ายเงินสดให ้กับผู ้ถือหุ ้นแทน อาจมีผลทํ าให ้เงินปั นผลทีจ
่ ่ายในรูปเงินสดมีจํานวน
มากกว่า 29,999,998 บาทได ้ อย่างไรก็ตาม เมือ
่ รวมจํ านวนเงินปั นผลทีจ
่ ่ายทัง้ สองส่วนจะมีจํานวนเงินรวม
เท่ากับ 129,999,988 บาท
การจ่ายปั นผลของบริษัทตามข ้อ 1. และ ข ้อ 2. สามารถสรุปได ้เป็ นดังนี้
หน่วย : บาทต่อหุ ้น
หุ ้นปั นผล (ในอัตรา 3 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล)

0.3333

เงินสดปั นผล

0.1000

รวมจ่ายปั นผล

0.4333

หัก ภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย (10%)

(0.04333)

คงเหลือประมาณ

0.38997

แบ่งออกเป็ น
- หุ ้นปั นผล (ในอัตรา 3 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล)

0.3333

- เงินสด

0.05667

ข ้อมูลการจ่ายเงินปั นผลทีผ
่ า่ นมา

งบการเงินเฉพาะบริษ ัท
กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ล ้านบาท)

2559
(ปี ทีเ่ สนอจ่าย)

2558

2557

334.31

29.54

37.47

300

300

300

กําไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน (บาท/หุ ้น)

1.1144

0.10

0.14

อัตราการจ่ายปั นผลต่อหุ ้น (บาท/หุ ้น)

0.5133

0.10

0.10

คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายรวม (ล ้านบาท)

154.00

30.00

30.00

46.07

101.6

80.06

จํานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)

คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลต่อกําไรสุทธิ (ร ้อยละ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารจ่ายปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 0.5133 บาท รวมเป็ นจํ านวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท หรือคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่าย
ประมาณร ้อยละ 46.07 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2559 ในส่วนของธุรกิจทีไ่ ม่ได ้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนึ่ง บริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปเมือ
่ วันที่ 8 กันยายน 2559 ใน
่ ะจ่ายเพิม
่ ในครัง้ นี้ใน
อัตราหุ ้นละ 0.08 บาท คิดเป็ นจํ านวนเงินไม่เกิน 23,999,998 บาท คงเหลือปั นผลทีจ
อัตราหุ ้นละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท ตามรายละเอียดทีน
่ ํ าเสนอข ้างต ้น
ทุกประการ
ิ ธิรั บ ปั นผล (Record Date) ในวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให ้
โดยกํ า หนดรายชื่อ ผู ้ถือ หุ ้นที่ม ีส ท
่
รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอียดที่
กล่าวข ้างต ้น
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วาระที่ 5

ิ ธิท จ
พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ก
ิ ารออกใบสํ า ค ญ
ั แสดงส ท
ี่ ะซ ื้อ หุ น
้ สาม ญ
ั ของบริษ ท
ั คร งั้ ที่ 1 ของบริษ ท
ั
ั ว่ นการถือหุน
(2S-W1) ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เดิมของบริษ ัท ตามสดส
้ โดยไม่คด
ิ มูลค่า
่ ะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล เนื่องด ้วยการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน ้มทีจ
เพือ
่ เป็ นการระดมทุนสําหรับใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพือ
่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ ช่วยลดภาระดอกเบีย
้ เงินกู ้จากสถาบันการเงิน ดังนัน
้ บริษัทจึงมีความประสงค์
้ หุ ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1 (2S-W1) ให ้แก่
จะนํ าเสนอการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น โดยไม่คด
ิ มูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หน่ วย (กรณีมเี ศษให ้ปั ดทิง้ ) คิดเป็ นจํ านวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่ วย (คํ านวณจากทุนชําระแล ้ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 299,999,971 บาท) และกําหนดราคาการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ ้น (เจ็ดบาทห ้าสิบสตางค์) อัตราการใช ้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ
หุ ้นสามัญ 1 หุ ้น อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปี (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วยลําดับที่ 3)
ทั ้ง นี้ ในกรณี ที่ ก รรมการของบริษั ท ไม่ ป ฏิบั ต ิห น า้ ที่ ด ว้ ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต และระมั ด ระวั ง รั ก ษ า
ผลประโยชน์ของบริษั ท ในเรือ
่ งที่เกีย
่ วกับการเพิม
่ ทุน หากการไม่ปฏิบัต ห
ิ น ้าที่ดังกล่าวก่อให ้เกิด ความ
เสียหายแก่บริษัท ผู ้ถือหุ ้นสามารถฟ้ องเรียกร ้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได ้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าทีน
่ ัน
้ เป็ นเหตุให ้
้สิ
กรรมการหรือ บุค คลที่ม ีค วามเกีย
่ วข ้องได ้ประโยชน์ไปโดยมิช อบ ผู ้ถือ หุ ้นสามารถใช ท ธิฟ้ องเรีย กคืน
ประโยชน์จ ากกรรมการนั น
้ แทนบริษั ท ได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญ ญั ต ห
ิ ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ความเห็ นคณะกรรมการ เมือ
่ พิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ น แผนการใช ้เงิน และผลกระทบทีค
่ าดว่าจะ
เกิดต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทจากการเพิม
่ ทุนแล ้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้
้ หุ ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1
ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอมาทุกประการ และเห็นสมควรมอบหมายให ้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทีไ่ ด ้รับ
่ นไข และรายละเอียดอืน
่ ๆ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็ นผู ้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงือ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข ้าเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกีย
่ วเนือ
่ งกับการออก
และเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิท ธิใ นครั ง้ นี้ ซึง่ รวมถึง การนํ า ใบสํ า คั ญ แสดงสิท ธิ และหุ ้นสามั ญ ที่อ อก
เนือ
่ งจากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข ้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ ผู ้ถือหุ ้นทีจ
โดยกําหนดให ้วันกําหนดรายชือ
่ ะได ้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 11
พฤษภาคม 2560 และให ร้ วบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติม) โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ: ในการนี้ หุ ้นปั นผลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นจะได ้รับโดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะ
้ หุ ้นสามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนือ
ไม่ได ้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ งจากได ้กําหนด
วันปิ ดสมุดทะเบียนสําหรับสิทธิในการรับปั นผลและสิทธิในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นวันเดียวกัน

วาระที่ 6

พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ก
ิ ารลดทุน จดทะเบีย นของบริษ ท
ั จาก 299,999,985 บาท เป็ น 299,999,971
บาท โดยการต ัดหุน
้ จดทะเบียนทีย
่ ังมิได้จ ัดสรรจํานวน 14 หุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ ้ ละ 1 บาท
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2556 เมือ
่ วันที่ 25 เมษายน 2556
ได ้มีมติอนุ มัตก
ิ ารจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 5 หุ ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล
คิ ด เป็ นจํ านวน 49,999,998 หุ น
้ ซึ่ ง ผ ล จากการจั ด ส รรหุ น
้ ปั นผ ล มี ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ได ร้ ั บ หุ น
้ ปั นผ ลทั ้ ง สิ้ น
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49,999,984 หุ ้น จึงมีหุ ้นจดทะเบียนทีเ่ หลือการจัดสรรหุ ้นปั นผลครัง้ ดังกล่าว จํานวน 14 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้
หุ ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท
ดั งนั ้ น ค ณ ะก รรม ก ารบ ริษั ท จึ ง ข อ เส น อ ให ล
้ ด ทุ น จ ด ท ะเบี ย น จ าก เดิ ม 299,999,985 บ าท เป็ น
299,999,971 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนทีย
่ ังมิได ้จํ าหน่ ายซึง่ เป็ นหุ ้นสามัญจดทะเบียนทีเ่ หลือจาก
การจัดสรรหุ ้นปั นผลตามมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2556 และไม่ได ้มีไว ้เพือ
่ รองรับการแปลงสภาพ
หลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จํานวน 14 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท
ิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
จํ านวน 14 หุ น
้ มู ล ค่ า หุ น
้ ที่ ต ราไว ห
้ ุน
้ ละ 1 บาท จากเดิ ม ทุ น จดท ะเบี ย น 299,999,985 บาท เป็ น
299,999,971 บาท โดยการตัดหุ ้นส่วนทีย
่ ังไม่ได ้จัดสรรของบริษัท
วาระที่ 7

ื บริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
พิจารณาอนุม ัติแก้ไขเพิม
่ เติมหน ังสอ
่ ให้สอดคล้องก ับ
การลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 6 จึงเสนอให ้
พิจ ารณาการแก ้ไขเพิ่ม เติม หนั ง สือ บริค ณห์ส นธิข องบริษั ท ข ้อ 4 เรื่อ งทุ น จดทะเบีย น ซึง่ ให ้ยกเลิก
ข ้อความเดิม และให ้ใช ้ข ้อความต่อไปนีแ
้ ทน

“ข ้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

:

299,999,971

บาท

(สองร ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่
เก ้าพันเก ้าร ้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ ้วน)

แบ่งออกเป็ น

:

299,999,971

มูลค่าหุ ้นละ

:

1

หุ ้นสามัญ

:

299,999,971

หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

:

-ไม่ม-ี

หุ ้น

่
(สองร ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
เก ้าพันเก ้าร ้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ ้น)

บาท

(หนึง่ บาทถ ้วน)

หุ ้น

(สองร ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่

โดยแบ่งออกเป็ น
เก ้าพันเก ้าร ้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ ้น)

ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรให ้ที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารแก ้ไขเพิ่ม เติม หนั ง สือ
บริค ณห์ส นธิ ข ้อ 4 เพื่อ ให ้สอดคล ้องกับ การลดทุ น จดทะเบีย น ทั ง้ นี้ ให ้บุค คลที่ค ณะกรรมการบริห าร
มอบหมายในการจดทะเบีย นแก ้ไขหนั งสือ บริค ณห์ส นธิท ี่ก รมพั ฒ นาธุรกิจ การค ้า กระทรวงพาณิ ช ย์ มี
อํานาจแก ้ไขและเพิม
่ เติมถ ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
วาระที่ 8

ิ ารเพิม
่ ทุน จดทะเบีย นของบริษ ท
ั จาก 299,999,971 บาท เป็ น 499,999,951
พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ก
บาท โดยการออกหุน
้ สาม ัญใหม่จํานวน 199,999,980 หุน
้ มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม
199,999,980 บาท
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ ้นสามัญเดิมต่อ
1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ นจํ านวนไม่เกิน 99,999,990 หุ ้น หรือคิดเป็ นจํ านวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท ตาม
้ หุ ้นสามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ในอัตรา 3 หุ ้น
วาระที่ 4 และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมเี ศษให ้ปั นทิง้ ) จํานวนไม่เกิน 99,999,990 หน่วย ให ้แก่
ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ ้น โดยไม่คด
ิ มูลค่า ตามวาระที่ 5
ดังนัน
้ เพือ
่ เป็ นการรองรับการดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได ้เสนอให ้เพิม
่ ทุนจดทะเบียนของ
บ ริ ษั ท จ าก เดิ ม 299,999,971 บ าท เป็ น 499,999,951 บ าท โด ย ก ารอ อ ก หุ น
้ ส ามั ญ ให ม่ จํ าน วน
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199,999,980 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วยลําดับที่
4)
ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของ
บ ริษั ท จากเดิ ม 299,999,971 บ าท เป็ น 499,999,951 บ าท โด ย การอ อกหุ น
้ ส ามั ญ ให ม่ จํ าน วน
199,999,980 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท เพือ
่ รองรับการจ่ายปั นผล
้ หุ ้นสามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษัท (2S-W1)
เป็ นหุ ้นสามัญของบริษัท และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ

วาระที่ 9

ื บริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
พิจารณาอนุม ัติแก้ไขเพิม
่ เติมหน ังสอ
่ ให้สอดคล้อง
ก ับการเพิม
่ ทุนจดทะเบียน
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 จึงเสนอให ้
พิจารณาแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เรือ
่ งทุนจดทะเบียน ซึง่ ให ้ยกเลิกข ้อความเดิม
และให ้ใช ้ข ้อความต่อไปนีแ
้ ทน
:

499,999,951

บาท

(สีร่ ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่ เก ้าพัน
เก ้าร ้อยห ้าสิบเอ็ดบาทถ ้วน)

แบ่งออกเป็ น

:

499,999,951

หุ ้น

่ เก ้าพัน
(สีร่ ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
เก ้าร ้อยห ้าสิบเอ็ดหุ ้น)

มูลค่าหุ ้นละ

:

1

บาท

(หนึง่ บาทถ ้วน)

หุ ้นสามัญ

:

499,999,951

หุ ้น

่ เก ้าพัน
(สีร่ ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
เก ้าร ้อยห ้าสิบเอ็ดหุ ้น)

หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

:

-ไม่ม-ี

“ข ้อ 4. ทุนจดทะเบียน

โดยแบ่งออกเป็ น

ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารแก ้ไขเพิม
่ เติมหนั งสือ
บริคณห์สนธิ ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้ นี้ ให ้บุคคลทีค
่ ณะกรรมการ
บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก
ี่ รมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อํานาจแก ้ไขและเพิม
่ เติมถ ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน

วาระที่ 10

พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ก
ิ ารจ ัดสรรหุน
้ สาม ญ
ั เพิม
่ ทุน จํา นวน 199,999,980 หุน
้ มูล ค่า ทีต
่ ราไว้หุน
้ ละ 1
บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนือ
่ งจากการอนุมัตก
ิ ารเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 จึงเสนอให ้
พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน จํานวน 199,999,980 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจํานวน 99,999,990 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท เพือ
่ รองรับการจ่ายปั นผล
เป็ นหุ ้นในอัตราส่วน 3 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล
2. จัดสรรหุ ้นสามัญ เพิม
่ ทุนจํ านวน 99,999,990 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท เพือ
่ รองรับการใช ้สิท ธิ
้ หุ ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ ้นสามัญครัง้ ที่ 1
ี่ ะซือ
ซึง่ หุ ้นปั นผลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้รับในครัง้ นี้ จะไม่ได ้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ของบริษัท (2S-W1) เนือ
่ งจากได ้กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนสําหรับสิทธิในการรับปั นผลและสิทธิในการรับ
่ ผู ้ถือหุ ้นที่จะได ้รับสิท ธิ (Record Date) วัน ที่ 11
ใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิเป็ นวันเดีย วกัน คือ กํ าหนดรายชือ
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บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
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พฤษภาคม 2560 และให ร้ วบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติม) โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
จํานวน 199,999,980 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดทีน
่ ํ าเสนอข ้างต ้นทุกประการ
วาระที่ 11

พิจารณาอนุม ัติแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
อ
่ อกตามวาระ
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 18 กําหนดให ้ “ในการประชุมสามัญประจํ าปี ทุกครัง้
ให ้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน ้อย 1 ใน 3 ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจ
่ ะแบ่งออกให ้เป็ นสามส่วนไม่ได ้ก็ให ้
ออกโดยจํานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับส่วน 1 ใน 3” โดยในปี นก
ี้ รรมการทีอ
่ อกตามวาระ ได ้แก่
ก. ดร.ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์

ประธานกรรมการบริษั ท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกล
ุ กรรมการบริษั ท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ

กรรมการ

่ บุค คลเพือ
่ รับการพิจ ารณาคัด เลือกเป็ น
ทัง้ นี้ ตามที่บริษั ทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอรายชือ
กรรมการบริษัท ล่วงหน ้า ตามหลักเกณฑ์ท ี่ได ้เปิ ดเผยไว ้บนเว็บไซต์ของบริษั ท ตัง้ แต่วันที่ 22 ธันวาคม
่ บุคคลเพือ
2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ปรากฎผู ้ใดเสนอรายชือ
่ เข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
โดยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนครัง้ ที่ 1/2560 เมือ
่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได ้
พิจ ารณาคุ ณ สมบั ต ก
ิ รรมการและกรรมการอิส ระที่อ อกตามวาระ โดยดู ถ ึง ความเหมาะสมด ้านคุ ณ วุฒ ิ
ประสบการณ์ และผลงานในปี ทีผ
่ ่านมา รวมทัง้ คุณ สมบัต ต
ิ ามกฎหมายทีก
่ ําหนดไว ้ ซึง่ บุคคลทัง้ 3 ท่าน
เป็ นผู ้มีค วามรู ้ ความสามารถ ร่ว มกัน กํ า กับ ดูแ ลกิจ การอัน เป็ นประโยชน์ต่อบริษั ท จึงมีม ติใ ห ้นํ า เสนอที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีค
่ รบวาระทั ง้ 3 ท่านกลับเข ้าดํ ารงตํ าแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให ้
เสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นแต่งตัง้ กรรมการทีค
่ รบกําหนดออกจากตํ าแหน่ งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข ้าดํ ารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 5)

วาระที่ 12

พิจารณาอนุม ัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
ิ ธิได ้รับค่าตอบแทนจาก
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 34 กําหนดให ้กรรมการมีสท
บริษั ทในรูปของเงินรางวัล เบีย
้ ประชุม บํ าเหน็ จ โบนั ส หรือ ผลประโยชน์ต อบแทนในลักษณะอืน
่ ซึง่ สุด
แล ้วแต่ทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะกําหนด
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได ้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถโดย
เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันทีม
่ ข
ี นาดใกล ้เคียงกัน ประกอบกับกิจการมีการขยาย
้ จากหลายปี ที่ผ่ า นมา จึง มีม ติกํ า หนด
ธุร กิจ ลงทุ น ในบริษั ทย่ อ ยเพิ่ม ภาระกิจ ของกรรมการจึง เพิ่ม ขึน
ค่าตอบแทนกรรมการทีไ
่ ม่ได ้มีฐานะเป็ นผู ้บริห าร ประจํ าปี 2560 ในรูปแบบเงินเดือน คือ สําหรับประธาน
กรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบีย
้ ประชุมแต่ละ
ครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน สําหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2560
แต่ทงั ้ นีจ
้ ํานวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล ้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ให ้เสนอที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารกํ า หนดค่า ตอบแทนกรรมการที่ไ ม่ ไ ด ้มีฐ านะเป็ นผู ้บริห าร
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ประจํ าปี 2560 เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล ้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินเดือน ค่าเบีย
้ ประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษดังรายละเอียดข ้างต ้น ทัง้ นี้ ขอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นมอบหมายให ้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ
พิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให ้แก่กรรมการทุกท่านตามทีเ่ ห็นสมควร
วาระที่ 13

ี ระจําปี 2560
พิจารณาอนุม ัติแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชป
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาแล ้วเห็นสมควรแต่งตัง้ นายสมคิด เตียตระกูล
ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุ ญ าตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนั นต์ ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุ ญ าตเลขที่ 3322 หรือ
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่ วศรีสกุล ผู ้สอบบัญชีรับ
อนุ ญ าตเลขที่ 6624 แห่งบริษั ท แกรนท์ ธอนตั น จํ ากัด เป็ นผู ้สอบบัญ ชีของบริษั ทสํ าหรั บปี 2560 โดย
กําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญ ชี เป็ นจํ านวนเงิน 1,710,000 บาทต่อปี ซึง่ ไม่รวมค่าใช ้จ่ายอืน
่ ในการสอบ
บัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ค่าทีพ
่ ัก เป็ นต ้น กําหนดให ้จ่ายตามจํ านวนทีเ่ กิดขึน
้ จริง (ถ ้ามี)
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 6
ซึง่ ผู ้สอบบัญชีทเี่ สนอมานั น
้ ไม่มค
ี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได ้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือ
หุ ้นใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรให ้ที่ป ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุ มั ต แ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญ ชีต าม
่ ดังทีก
รายชือ
่ ล่าวมา โดยกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 1,710,000 บาท
อนึง่ ขอแจ ้งทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบเพิม
่ เติมว่า ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญ ชีปี 2559 มีจํานวนเพิม
่ ขึน
้ จากมติท ี่
ประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นประจํ า ปี 2559 ได ้อนุ มั ต ไิ ว ้จํ า นวน 780,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,870,000 บาท
เนื่องจากจํ าเป็ นต ้องแต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํ ากัด ผู ้สอบบัญ ชีให ้กับบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรม
เหล็กรูปพรรณ จํ ากัด (บริษัทย่อย) แทนผู ้สอบบัญชีรายเดิมทีถ
่ อนตัวจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2559
กระทันหัน และมีการประเมินการด ้อยค่าเงินลงทุนบริษัทย่อยเพิม
่

วาระที่ 14

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู ้ถือหุ ้นโปรดเข ้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด
่ ังกล่าวข ้างต ้น ท่านสามารถ
ติดต่อลงทะเบียนเพือ
่ เข ้าร่วมประชุมได ้ตัง้ แต่เวลา 09.30 น. เป็ นต ้นไป หากท่านผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมด ้วย
่ หรือมอบ
ตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ ผู ้อืน
่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉั นทะให ้บุคคลอืน
่ ในหนั งสือมอบฉั น ทะ
ฉั นทะให ้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เข ้าร่วมประชุมแทนได ้ โดยกรอกข ้อความและลงลายมือชือ
(แบบ ข) ตามสิง่ ที่ส่งมาด ้วย 7 ที่แ นบมาพร ้อมหนั งสือ ฉบั บ นี้ และมอบให ้เจ ้าหน า้ ที่ข องบริษั ทฯก่อ นเริม
่ การประชุม
สําหรับท่านผู ้ถือหุ ้นทีต
่ ้องการหนั งสือมอบฉั นทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th
่ ผู ้มีสท
ิ ธิเข ้าร่วมการประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2560 ใน
อนึง่ คณะกรรมการบริษัท ฯได ้กําหนดรายชือ
่
วันที่ 20 มีนาคม 2560 (Record Date) และให ้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุม สาม ญ
ั ผูถ้ ือ หุ้น ประจําปี 2559
บริ ษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสาทร 2 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 4
เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรรมการของบริ ษทั ที่เข้าร่ว มประชุม
1. ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
3. นายแสงรุง้ นิตภิ าวะชน
กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายสุรพล สติมานนท์
รองประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน
6. นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
7. นายธนทัต ชวาลดิฐ
กรรมการ
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ
9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล
กรรมการ
ผูเ้ ข้า ร่ว มการประชุม อื่น ๆ
1. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว
2. นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เลขานุ การบริษทั

เริ่ ม การประชุม
ก่อนเริม่ การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธกี รในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้ นี้ มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 43 ราย นับรวม
จํานวนหุน้ ได้ 198,931,683 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.31 ของจํานวนหุน้ ที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 38 พร้อมกันนัน้ ได้แนะนํ ากรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ ข้าร่วมประชุม และชีแ้ จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 หน้า 1 ของ 11 หน้า
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2. วิธกี ารนับคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผูถ้ อื หุ้นที่ประสงค์ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึน้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนทีก่ รอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะดําเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง และจะนํ าคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ซึ่งประธานฯ
จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซกั ถามหรือแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ โดยตรง
หากท่านผูถ้ ือหุ้นประสงค์ท่จี ะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ
พิธกี รรายงานต่อทีป่ ระชุมเพิม่ เติมว่า ตามทีบ่ ริษทั ได้เผยแพร่ใน web site ของบริษทั เชิญให้ผถู้ อื
หุน้ เสนอเรื่องทีเ่ ห็นสมควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณ สมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2559 นัน้ ปรากฎว่าไม่มผี ู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเป็ นวาระ หรือเสนอชื่อบุ คคลเข้ารับ การคัดเลือก
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จากนัน้ ได้ส่งมอบให้ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ซึ่งเป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ด
ประชุม
ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉัน ทะที่เข้าร่วม
ประชุมและเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม สาม ญ
ั ผูถ้ ือ หุ้น ประจําปี 2558
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ประชุม
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งได้จดั ส่งเอกสารให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว โดยปรากฎอยู่ในสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ป ระชุม มีม ติเป็ น เอกฉัน ท์ รับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 198,931,683 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 2

พิ จ ารณารับ ทราบผลการดําเนิ น งานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ตามทีป่ รากฎ
ในรายงานประจําปี ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัติ ลีสวัสดิตระกู
์ ล เป็ นผูช้ แ้ี จง
ให้ทป่ี ระชุมรับทราบเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 หน้า 2 ของ 11 หน้า
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 บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2558 จํานวน 3,698.07 ล้านบาท ลดลง 537.32 ล้าน
บาทจากปี 2557 หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 12.69 โดยมีปริมาณการขาย เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยคือร้อยละ 6.67
เมื่อ เทีย บกับ ปี 2557 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ย ต่ อ ตัน ลดลงร้อ ยละ 18.15 ตามสภาพการค้าเหล็ก ใน
ประเทศทีม่ กี ารแข่งขันสูงและราคาเหล็กโดยเฉลีย่ ลดลง
 โครงสร้างรายได้แยกตามหมวดสินค้า มีสดั ส่วนการจําหน่ ายหลักเป็ นสินค้าประเภทท่อ
เหล็กและเหล็กตัวซี โดยมีมลู ค่า 1,508.8 ล้านบาท และ 1,140.5 ล้านบาทตามลําดับ ส่วนผลิตภัณฑ์อ่นื
ได้แก่ เหล็กแผ่น ไวร์เมช และสินค้าซื้อมาเพื่อจําหน่ าย มีมูลค่ารวม 1,038.7 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558
สินค้าทีม่ ปี ริมาณการขายปรับเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ท่อเหล็ก และสินค้าซือ้ มาเพือ่ จําหน่าย
 สําหรับโครงสร้างรายได้แยกตามพืน้ ทีภ่ ูมภิ าค สาขาหาดใหญ่ โคราช และกรุงเทพ แต่
ละสาขามีสดั ส่วนปริมาณการขายปรับเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 6.5 เมือ่ เทียบกับปี 2557
 ผลประกอบการในปี 2558 สรุปได้ดงั นี้
1. กําไรขัน้ ต้น มีจํานวน 194.31 ล้านบาท ลดลง 7.45% จากปี 2557 ที่มกี ําไรขัน้ ต้น 209.96 ล้าน
บาท
2. ค่ า ใช้จ่ า ยในการขาย มีจํา นวน 74.04 ล้านบาท ลดลงเล็ก น้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ ปี 2557 สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจํานวน 73.88 เพิม่ ขึ้น 1.32 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 1.82% ในขณะที่
ต้นทุนทางการเงินมีจาํ นวน 16.95 ล้านบาท ปรับลดลง 17% จากการสต๊อคสินค้า และราคาสินค้า
ลดลง
3. กําไรสุทธิสําหรับปี 2558 มีจํานวน 33.2 ล้านบาท ลดลง 20.76% จากปี 2557 ซึ่งมีกําไรสุท ธิ
41.9 ล้านบาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
คุณ ฐิ ติ พงศ์ โสภณอุด มพร ผูถ้ อื หุน้ ได้ซกั ถามถึงผลิตภัณฑ์ของบริษทั และธุรกิจทีล่ งทุนใน สปป.ลาว
คุณ สมบัติ ลีส วัส ดิ์ ต ระกูล ขอตอบข้อซักถามดังกล่าวในวาระอื่นๆ เนื่องจากมีขอ้ มูลมากและใช้เวลาใน
การชีแ้ จง
ผูถ้ อื หุน้ หมดข้อซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ตามทีร่ ายงานให้ทราบ

พิ จ ารณาอนุม ตั ิ งบการเงิ น ประจําปี 2558 สําหรับ รอบบัญ ชีสิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
ประธานฯ เสนอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ัติง บแสดงฐานะการเงิน และงบกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี และได้จดั ส่งเอกสารให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุง้
นิตภิ าวะชน เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
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 งบแสดงฐานการเงิน

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
อื่น ๆ
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
หนี้สนิ หมุนเวียน (ล้านบาท)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
กําไรสะสม
ราคาหุน้ ตามบัญชี (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )

ปี 2558
(ล้านบาท)
1,210.54
732.93
239.82
321.41
477.61
435.50
42.11
449.45
416.62
32.82
0.59
761.09
300
308.02
2.54
300

ปี 2557
(ล้านบาท)
1,207.02
882.46
265.76
503.92
324.56
301.98
22.58
506.88
499.06
7.82
0.72
700.13
300
306.39
2.33
300

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
+3.52
+0.29%
-149.53
-16.94%
-25.94
-9.76%
-182.51
-36.22%
+153.05
+47.16%
+133.52
+44.2%
+19.53
+86.5%
-57.43
-11.33%
-82.44
-16.52%
+25.0
+319.7%
+60.96

+8.7%

+1.63

+0.5%

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี
หัก ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กําไรสุทธิ

ปี 2558
(ล้านบาท)
3,698.07
3,503.76
147.91
16.94
45.37
12.17
33.20

ปี 2557
(ล้านบาท)
4,235.39
4,025.43
146.63
20.40
54.20
12.30
41.90

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
-537.32 -12.69%
-521.67 -12.87%
+1.5 +1.02%
-3.46 -16.96%
-8.83 -16.30%
-0.13
-1.1%
-8.70 -20.76%

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม
คุณ ฐิ ติ พงศ์ โสภณอุด มพร ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามดังนี้
1. หนี้สนิ ระยะสัน้ บริษทั ใช้เป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงิน อยากทราบว่าตั ๋วสามารถ roll over ได้ตลอดไหม?
2. งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ปี 2557 และปี 2558 อยากทราบ
ว่าใช้ไปเรือ่ งใดบ้าง?
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3. จากหมายเหตุประกอบงบที่ 28.3 บริษทั สังซื
่ ้อสินค้าล่วงหน้า อยากทราบว่าเป็ นรายการซื้อครัง้
เดียวเป็ นปกติหรือไม่?
คุณ สมบัติ ลีส วัส ดิ์ ต ระกูล ตอบข้อซักถามดังนี้
1. บริษทั ได้รบั การสนับสนุ นจากสถาบันการเงินในการสังซื
่ ้อสินค้า เพื่อผลิตและจําหน่ าย ทัง้ นี้ยงั มี
วงเงินเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ
2. ในปี 2557 บริษทั ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างขยายคลังสินค้า ซึ่งเริม่ ใช้งานได้ตงั ้ แต่ปลายปี
2557 แล้ว ส่วนปี 2558 เป็ นการลงทุนในด้านเครือ่ งจักร
คุณ แสงรุ้ง นิ ติ ภาวะชน ตอบข้อ ซัก ถามที่ 3 ว่า เป็ น สังซื
่ ้ อ วัต ถุ ดิบ ปกติ หากเป็ น การสังนํ
่ าเข้าจาก
ต่างประเทศจะมีระยะเวลาการเดินทางของสินค้าซึง่ จะเป็ นจํานวนทีม่ ากกว่าการสังซื
่ อ้ จากในประเทศ
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2558 สําหรับรอบบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
198,931,683 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

ก่อนเริม่ พิจารณาวาระที่ 4 พิธกี รแจ้งต่ อที่ป ระชุม ว่ามีผู้ถือ หุ้น และผู้รบั มอบฉัน ทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ 2 ท่าน ทําให้การประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
เป็ นจํานวนรวม 45 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ 199,131,683 หุน้
พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ก ารจัด สรรเงิ น กําไร และการจ่า ยเงิ น ปัน ผล ประจําปี 2558
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุม พิจารณาและอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
โดยมอบหมายให้ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า
จากนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯที่กําหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และ
เงินสะสมอื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั ฯกําหนด ทัง้ นี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั ฐานะ
การเงิน ผลการดํา เนิ น งาน แผนการลงทุ น ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯเห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผลการดําเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผล
กํ าไรสุ ท ธิจํานวน 29,539,308 บาท ประกอบกับ บริษัท ได้ม ีก ารจัด สรรกํ า ไรสะสมเป็ น ทุ น สํารองตาม
กฎหมายครบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษทั แล้วนัน้ คณะกรรมการ
จึงได้มมี ติเห็นสมควร ให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 จาก
กําไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และจากกําไรสะสม ให้แก่ผูถ้ อื
หุน้ สามัญของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ
101.6 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2558
วาระที่ 4
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โดย
 วันกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) เป็ นวันที่ 14 มีนาคม 2559
 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559
 กําหนดจ่ายปั นผลภายใน วันที่ 28 เมษายน 2559
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2558
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 199,131,683 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0

ก่อนเริม่ พิจารณาวาระที่ 5 พิธกี รแจ้งต่ อที่ป ระชุม ว่ามีผู้ถือ หุ้น และผู้รบั มอบฉัน ทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ 4 ท่าน ทําให้การประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
เป็ นจํานวนรวม 49 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ 199,153,824 หุน้
วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุม ตั ิ แ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ

ก่อนดําเนินการในวาระประธานฯ แจ้งให้ทราบผูถ้ ือหุ้นทราบว่า ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ดังนี้ พล.ต.อ.อํานวย เพชรศิริ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2558 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล ดํารงตําแหน่ งกรรมการ และ
กรรมการอิสระแทน ตามวาระทีเ่ หลืออยูพ่ ล.ต.อ. อํานวย เพชรศิร ิ
จากนัน้ มอบหมายให้นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูด้ ําเนินการในวาระนี้ ซึ่งกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 18 กําหนดให้ “การ
ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปีทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากตํ าแหน่ ง อย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ถ้า จํานวน
กรรมการที่แบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปี น้ี
กรรมการผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ และครบวาระ ได้แก่
1. นายสุรพล สติมานนท์
รองประธานกรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ
ทัง้ นี้ ตามที่บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 18

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 หน้า 6 ของ 11 หน้า

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ไม่ปรากฎผูใ้ ดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษทั
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาคุณสมบัตกิ รรมการและกรรมการอิสระที่
ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุ ณ วุฒ ิ ประสบการณ์ แ ละผลงานในปี ท่ีผ่านมา รวมทัง้
คุณสมบัตติ ามกฎหมายทีก่ ําหนดไว้ ซึง่ บุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ร่วมกันกํากับดูแล
กิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั จึงขอเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ 3
ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดัง
รายละเอียดประวัตยิ อ่ ของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฎอยูใ่ นสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ซู้ กั ถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสุรพล สติมานนท์
เห็นด้วย 199,131,774 เสียง
ไม่เห็นด้วย
150 เสียง
งดออกเสียง
21,900 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.0
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ์
เห็นด้วย 199,131,924 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
21,900 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.0
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
เห็นด้วย 199,131,924 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
21,900 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คิดเป็ นร้อยละ 0.0
คิดเป็ นร้อยละ 0.01

วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ก ารกํา หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
โดยมอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 34 กําหนดให้คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั
ในรูปของเงินเบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึง่ สุดแล้วแต่ทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ จะกําหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมและ
ความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน ประกอบ
กับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่ ภาระกิจของกรรมการจึงเพิม่ ขึน้ จากหลายปี ทผ่ี ่านมา
จึงมีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มฐี านะเป็ นผูบ้ ริหาร ประจําปี 2559 ในรูปแบบเงินเดือน คือ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 หน้า 7 ของ 11 หน้า

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

สําหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่า
เบี้ยประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน สําหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ปี 2559 แต่ทงั ้ นี้จาํ นวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ขอให้ ท่ี ป ระชุ ม มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริษั ท มีอํ า นาจในการพิ จ ารณาเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามทีเ่ ห็นสมควร แต่จาํ นวนรวมกันไม่เกินปี ละ 4 ล้าน
บาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถาม ซึ่งไม่มผี ูซ้ กั ถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
โดยมติวาระนี้ให้ถอื คะแนนสองในสามเสียงของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ที่ป ระชุ ม มีม ติเสีย งส่ว นใหญ่ อ นุ ม ตั ิค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามที่เสนอ ด้ว ย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 199,131,924 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
21,900 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ก ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชีข องบริ ษทั และกําหนดค่าสอบบัญ ชีป ระจําปี 2559
ก่อนดําเนินการในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งให้ทราบผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2558 ได้อนุ มตั คิ ่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2558 ในจํานวนเงิน 810,000 บาทนัน้ เนื่องจาก
บริษั ท ได้ ม ีก ารลงทุ น เข้า ซื้ อ หุ้ น สามัญ ในบริษั ท จดทะเบีย นจัด ตัง้ ภายใต้ ก ฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว จึง มีค่ า สอบบัญ ชีเพิ่ม ขึ้น รวมเป็ นจํ า นวน 1,410,000 บาท เพื่อ ทํ า การ
ตรวจสอบบัญชีบริษทั ย่อยดังกล่าว สําหรับจัดทํางบการเงินรวมของบริษทั ปี 2558
จากนัน้ มอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายละเอียดของ
วาระนี้วา่ การเลือกผูส้ อบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิ ารณาทัง้ ด้านศักยภาพของสํานักงานผูส้ อบบัญชี, คุณวุฒขิ องตัว
ผูส้ อบบัญชี และรูปแบบวิธกี ารตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็น
ว่าบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร
ให้นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2559 โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตฯ ดังนี้
-

นายสมคิด เตียตระกูล
นางสุมาลี โชคดีอนันต์
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
นายธีรศักดิ์ ฉัวศรี
่ สกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624

ซึ่งผูส้ อบบัญชีท่เี สนอข้างต้นนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั ฯ บริษทั
ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 หน้า 8 ของ 11 หน้า

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2559 เป็ นจํานวน 1,090,000 บาท
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั ในการตรวจสอบบัญชี
และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็ นต้น กําหนดให้จา่ ยตามจํานวนทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจําปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย
199,153,824 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 8 พิ จ ารณาเรื่อ งอื่น ๆ (ถ้า มี)

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนี้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่
ได้กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ซักถามหากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม
คุณ ฐิ ติ พงศ์ โสภณอุด มพร ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามจากวาระที่ 2 ดังนี้
1. การลงทุนในสปป. ลาว เป็ นมาอย่างไร มีโอกาสทางธุรกิจอย่างไร? และดําเนินธุรกิจเพียงแค่
trading หรือเป็ นโรงงานทีผ่ ลิตและจําหน่าย?
2. จากสถานการณ์ตลาดเหล็กทีม่ รี าคาผันผวนมากดังเช่นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทป่ี ระสบปั ญหาอยู่
อยากทราบว่า บริษทั มีการจัดการอย่างไร จะมีสภาพอย่างผูป้ ระกอบรายนัน้ หรือไม่?
3. จากการทีบ่ ริษทั มีการนําวัตถุดบิ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรามีผลกระทบต่อบริษทั อย่างไรบ้าง?
4. จากเมือ่ ครัง้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ปี 2558 อยากทราบว่าสินค้า high margin ได้ดาํ เนินการเป็ นรูปเป็ น
ร่างอย่างไรบ้าง?
คุณ สมบัติ ลีส วัส ดิ์ ต ระกูล ตอบข้อซักถามดังนี้
1. GSP หรือ แกรนด์ อุ ต สาหกรรมเหล็ก รู ป พรรณ ผู้ ถื อ เดิม มีท ัง้ คนไทยและชาวฮ่ อ งกง เป็ น
โรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ มีใบประกอบการธุรกิจโรงงานจากทางการลาว และมีประสิทธิภาพใน
การผลิตสินค้าได้ ประกอบกับมีฐานลูกค้าเดิมอยู่ บริษทั จึงเห็นโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจเข้า
ลงทุน
2. สถานการณ์เหล็กในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมาการแข่งขันสูงมาก การดําเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการไทย
ประสบปั ญหาการนํ าเข้าทีร่ าคาถูกกว่าเข้ามา dump ราคาเหล็กในประเทศ ซึ่งผูป้ ระกอบการ 7
สมาคมร่วมกันยืน่ หนังสือภาครัฐ ซึง่ ภาครัฐได้เห็นปั ญหาและเข้ามาดูแลอย่างจริงจังแล้ว อย่างไร
ก็ตาม บริษทั มีการระมัดระวังการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ และติดตามสภาพราคาอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ลดความ
เสีย่ งการสต๊อคสินค้าราคาตํ่ากว่าทุน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 หน้า 9 ของ 11 หน้า
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3. บริษทั ใช้เครือ่ งมือลดความเสีย่ งทางการเงิน เช่นการ fixed rate อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงิน
คุณ แสงรุ้ง นิ ติ ภาวะชน ตอบข้อซักถามที่ 4 ว่า สินค้า high margin มีความคืบหน้าจากปี ก่อนมาก โดย
มีสดั ส่วนอยูป่ ระมาณ 10% ของยอดขาย
คุณ พงศ์พิพฒ
ั น์ วานิ ชวงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ตามที่บริษัทได้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่วมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition) และบริษทั อยูใ่ นระดับที่ 2 แล้ว บริษทั มีการดําเนินการทีจ่ ะได้รบั ใบรับรองอย่างไร และเมือ่ ไร?
คุณสุรพล สติ มานนท์ กล่าวว่าตามรายงานประจําปี หน้า 42 บริษทั มีการรายงานความคืบหน้า การ
ดําเนินการ โดยขณะนี้บริษทั อยูใ่ นขัน้ ตอนของการเตรียมข้อมูลในการยืน่ ขอรับรองฯ ซึง่ คาดว่าจะพร้อมยืน่
ได้ภายในไตรมาส 3 ของปี น้ี
คุณพงศ์พิพฒ
ั น์ วานิ ชวงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สถาบัน IOD มีการจัด
อบรมเกีย่ วกับเรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ อยากทราบว่าบริษทั จะมีการส่งบุคคลเข้าร่วมอบรมหรือไม่?
คุณ สมบัติ ลีส วัส ดิ์ ต ระกูล บริษทั มีการดูโปรแกรมการอบรมอยู่ตลอด ซึ่งบางโปรแกรมก็เต็มต้องรอ
ครัง้ หน้า
คุณ ฐิ ติ พงศ์ โสภณอุด มพร ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเองถามเพิม่ เติมว่า
1. กรณี ท่ีบ ริษัท เข้าลงทุ น ใน GSP ที่ล าว อยากทราบว่า สัด ส่วนรายได้ห รือ กํ าไรคาดว่าทัง้ ปี จ ะเป็ น
อย่างไร?
2. จากผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา มีอตั ราลดลงต่อเนื่อง บริษทั คาดว่าจะมีการฟื้ นตัวได้เมือ่ ไร?
คุณ สมบัติ ลีส วัส ดิ์ ต ระกูล ตอบข้อซักถามที่ 1 มูลค่าตลาดของทีล่ าว ยังไม่ใหญ่มากหากเทียบกับตัว
บริษทั ถึงแม้จะมีค่แู ข่งจากเวียดนาม แต่ระยะทางจากฝั ง่ ไทยเรายังได้เปรียบอยู่ ยังคงต้องใช้เวลาในการ
ปรับสภาพเครือ่ งจักร และศึกษาข้อมูลการตลาด โดยยังมีผถู้ อื หุน้ เก่าทีอ่ ยูร่ ว่ มช่วยกันบริหารงาน
คุณ แสงรุ้ง นิ ติ ภาวะชน ตอบข้อซักถามที่ 2 ว่า ปี ท่ผี ่านตัง้ แต่ต้นปี ถึงปลายปี ราคาวัตถุดบิ ราคาขาย
ลดลงมาตลอดและลงมามาก อย่างไรก็ตาม ปี น้ี 2559 ไตรมาสสถานการณ์เหล็กค่อยฟื้ นตัวสินค้า ทําให้
ลดภาวะการขาดทุนจากสินค้าในคลังได้
คุณพงศ์พิพฒ
ั น์ วานิ ชวงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สถาบัน IOD ถามถึงกล
ยุทธ์ทล่ี งทุนในลาว ซึ่งประชากรในลาวจะเล็กกว่ากรุงเทพ อยากทราบถึงประเด็นทีท่ าํ ให้บริษทั ลงทุนใน
บริษทั แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จํากัด (GSP )
คุณ แสงรุ้ง นิ ติ ภาวะชน ตอบข้อซักถามว่า สปป.ลาว นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย หาก GSP ผลิตสินค้า
ที่มคี ุณภาพโดยผูป้ ระกอบการจะเป็ นที่น่าเชื่อถือของผูบ้ ริโภคในลาวมากกว่า ประกอบกับมีต้นทุนทัง้
ค่าแรง หรือค่าไฟฟ้ าตํ่ากว่าไทย ซึง่ บริษทั ยังต้องเสริมการตลาดให้ครอบคลุมมากขึน้
คุณกฤษดา อรุณวิ ไลรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง จากทีด่ ูรายได้การขายหลายๆ บริษทั มีปริมาณการ
ขายเพิม่ ขึน้ สวนทางจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว อยากทราบว่ามันเกิดจากภาวะใด?
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 หน้า 10 ของ 11 หน้า
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คุณ แสงรุ้ง นิ ติ ภาวะชน ธุรกิจเหล็ก มีผู้ป ระกอบการที่เข้า-ออก ได้ง่าย อย่างสถานการณ์ เหล็ก ที่
ถดถอยเมื่อปี ท่ผี ่านมา หากผูป้ ระกอบการเล็กไม่สามารถอยู่ในวงจรได้ก็มถี อยออกไป ซึ่งตลาดบริโภค
โดยรวมก็ไม่ได้เพิม่ ขึน้ มาก โดยหลักแล้วบริษทั พยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ คงความสัมพันธ์ทม่ี กี บั
ลูกค้าง
ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พจิ ารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2559 และกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
ปิ ดประชุม เวลา 11.10 น.
ลงชือ่

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

ลงชือ่ ……………………….
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

ประธานทีป่ ระชุม

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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รายละเอีย ดของใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้อ หุ้น สาม ญ
ั ของบริ ษทั ที่จ ดั สรรให้แ ก่ผถ้ ู ือ หุ้น เดิ ม ของบริ ษทั ครัง้ ที่ 1
(2S-W1)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภท
ชนิด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนwarrant ออกและเสนอ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วิธีการเสนอขาย

จํานวนหุ้นสามัญที่สํารองเพื่อ
การใช้ สทิ ธิตาม2S-W1

อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาใช้ สทิ ธิ
วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

ตลาดรองใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองหุ้นสามัญ

บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “2S”)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ “2S-W1”)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกและเสนอขาย
99,999,990 หน่วย
หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท
เป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดเศษทิ ้ง) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ซึ่งจะเป็ น วัน ที่ ภ ายหลังจากที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจํ าปี 2560 ในวัน ที่ 26 เมษายน
2560 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ “2S-W1”)
99,999,990 หุ้น (มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ เท่ า กับ 1 บาท) คิ ด เป็ น ร้ อยละ 33.33 ของจํ า นวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจํานวน 299,999,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1 บาท)
อย่างไรก็ตาม หากนําหุ้นปั นผลมารวมคํานวณด้ วย จํานวนหุ้นสามัญที่สํารองเพื่อการใช้
สิทธิตาม 2S-W1 จํานวน 99,999,990 หุ้น จะคิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
ภายหลังการจ่ายหุ้นปั นผล ซึง่ มีจํานวน 399,999,961 หุ้น
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ)
ราคาการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1
บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้มีอํานาจ
ในการกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ได้ ในวันที่ 30 ของเดือน
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะใช้
สิท ธิ ค รั ง้ แรกได้ ในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2560 และวัน ใช้ สิท ธิ วัน สุด ท้ า ยจะตรงกับ วัน ที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท
ให้ เลื่อนวันใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สิทธิดงั กล่าว อนึง่ ระยะเวลา
แสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะต้ องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
บริ ษั ท จะนํ า ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ปจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย
หน้ า 1 จาก 5
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นายทะเบียน
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ

เงื่อ นไขอื่น ๆ

ผลกระทบต่ อ ผู้ถ ือ หุ้น

ในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์ ห นึ่งดังต่อ ไปนี ้ ทัง้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ รักษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้น
หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาหุ้นที่คํานวณได้ ตาม
วิธีการที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนันหรื
้ อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุ้นนัน้ และเป็ นวิธีการคํานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกําหนด
ราคาหรื อคํานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว ตํ่ากว่าราคาหุ้นที่คํานวณตามวิธีที่ใช้ ราคาตลาดในระหว่างเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ นัน้ และเป็ นวิธีการคํานวณตามที่ได้
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ ผลประโยชน์ ตอบแทนใดๆ
ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้ อยไป
กว่าเดิม
ทั ง้ นี ้ มอบหมายให้ คณ ะกรรมการบริ ห ารหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณ ะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปรับ หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิ และราคาใช้ สทิ ธิ
ให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญ แสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นสามัญ ที่ อ อกเนื่ องจากการใช้ สิท ธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ เข้ าจดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะมีสทิ ธิและสภาพ
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ทุกประการ
2. บริ ษั ท ได้ มีม ติให้ จ่ายหุ้น ปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษั ทตามสัดส่วนการถื อ หุ้น ใน
อัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมเป็ นจํานวน 99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
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3.

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในคราวเดียวกันกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดย
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิดงั กล่าวในวันเดียวกัน คือ วันที่ 12 พฤษภาคม
2560 ทัง้ นี ้ เนื่ องจากบริ ษัทได้ จัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนที่
กําหนด ดังนัน้ ในการคํานวณผลกระทบของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้น
จะนําเอาหุ้นปั นผลมารวมคํานวณด้ วย
นอกจากหุ้ น สามัญ จํ า นวน 99,999,990 หุ้น (มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท) ที่ ไ ด้
จัดสรรไว้ รองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม บริ ษัทอาจจะ
ต้ องเพิ่มทุนขึ ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ

ดังนัน้ สามารถสรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ ดงั นี ้
1. ด้ านการลดลงของสัด ส่ วนการถือ หุ้น (Control Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
= 1-[Qo / Qn]
โดยที่
Qp
= จํานวนหุ้นชําระแล้ ว ซึง่ เท่ากับ 300.00 ล้ านหุ้น
Qd
= จํานวนหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qw1
= จํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qo
= จํานวนหุ้นชําระแล้ วและหุ้นปั นผล = Qp + Qd ซึง่ เท่ากับ 400.00 ล้ านหุ้น
Qn
= จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
= Qo + Qw1 ซึง่ เท่ากับ 500.00 ล้ านหุ้น
ผลกระทบ
20.00%

Control Dilution

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
สิ ท ธิ ทัง้ จํ า นวน ผู้ถื อ หุ้ นเดิ ม จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นการลดลงของสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Control Dilution)
เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้ อยละ
20.00
2. ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร = (EPSo - EPSnew) / EPSo
โดยที่
EPSo = กําไรสุทธิ / Qo
EPSnew = กําไรสุทธิ / (Qo + Qn)
Qp
= จํานวนหุ้นชําระแล้ ว ซึง่ เท่ากับ 300.00 ล้ านหุ้น
Qd
= จํานวนหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
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Qw1
= จํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qo
= จํานวนหุ้นชําระแล้ วและหุ้นปั นผล = Qp + Qd ซึง่ เท่ากับ 400.00 ล้ านหุ้น
Qn
= จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
= Qo + Qw1 ซึง่ เท่ากับ 500.00 ล้ านหุ้น
ในการคํ านวณได้ แทนที่ กําไรสุท ธิ ในสูตรด้ วยกํ าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษั ทสําหรับ ปี 2559 ที่เท่ากับ
334.31 ล้ านบาท
ผลกระทบ
Earning Dilution
20.00%
ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทมีการใช้
สิทธิทงจํ
ั ้ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็ น
การออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้ อยละ 20.00
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po
โดยที่
Pp
= ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2560) ซึง่ เท่ากับ 8.26 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท)
Pw1
= ราคาใช้ สิ ท ธิ ข องใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ครั ง้ ที่ 1 ซึ่ง เท่ า กับ
7.50 บาทต่อหุ้น
Po
= ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นภายหลังการจ่ายหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ Po = (Pp x Qp) / Qo = 6.20 บาทต่อหุ้น
Pn
= ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทังหมดภายหลั
้
งการใช้ สิทธิ ซึง่ เท่ากับ
Pn = [(Po x Qo) + (Pw1 x Qw1)] / (Qo + Qw1)
Qp
= จํานวนหุ้นชําระแล้ ว ซึง่ เท่ากับ 300.00 ล้ านหุ้น
Qd
= จํานวนหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qw1
= จํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qo
= จํานวนหุ้นชําระแล้ วและหุ้นปั นผล = Qp + Qd ซึง่ เท่ากับ 400.00 ล้ านหุ้น
Qn
= จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
= Qo + Qw1 ซึง่ เท่ากับ 500.00 ล้ านหุ้น

Price Dilution

ผลกระทบ
ไม่มีการลดลงของราคา

เนื่ องจากราคาใช้ สิทธิ ของใบสําคัญ แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ภายหลังการจ่ายหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ 6.20 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ ไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคา
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รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้น รองรั บ
วิธ ีก ารคํานวณสัด ส่ วนจํานวน
หุ้น รองรั บ

=

จํ านวนหุ้น รองรับ Warrant ที่ เสนอขายในครั ง้ นี ้ / จํ า นวนหุ้น ที่ จํ าหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท

=

99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น)

=

299,999,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น)

=
=

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

โดยที่
จํานวนหุ้น รองรั บ Warrant ที่
เสนอขายในครั ง้ นี ้
จํานวนหุ้น ที่จ าํ หน่ ายได้ แ ล้ ว
ทัง้ หมดของบริษัท
ดังนัน้
สัด ส่ วนจํานวนหุ้น รองรั บ

อย่างไรก็ตาม หากนําหุ้นปั นผลมารวมคํานวณด้ วย สัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับจะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี ้
สัด ส่ วนจํานวนหุ้น รองรั บ (รวม
หุ้น ปั น ผล)

=

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

=

25.00%
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ม ทุน
บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
วัน ที่ 23 กุม ภาพัน ธ์ 2560
ข้ าพเจ้ าบริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “2S”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน /การเพิ่ม ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
-

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็ น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจาก
การจัดสรรหุ้นปั นผล และไม่ได้ มีไว้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริ ษัท จํานวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็ น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่ม ทุน

199,999,980

มูล ค่ าที่ต ราไว้
(บาทต่ อ หุ้น )
1

รวม
(บาท)
199,999,980

-

-

-

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงิน ค่ า
หุ้น
-

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียด
ในเอกสารแนบ 1

-

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
(General Mandate)
2. การจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
2.1 แบบกําหนดวัต ถุป ระสงค์ ใ นการใช้ เ งิน ทุน
การจัด สรร

จํานวนหุ้น

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพื่อ
99,999,990
รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้น
สามัญ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพื่อ
99,999,990
รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
รวม 199,999,980

อัต ราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ หุ้น )

3:1

จัดสรรให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมโดยไม่
คิดมูลค่า
จัดสรรให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมโดยไม่
คิดมูลค่า

3:1

-

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 4

2.1.1

การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

สําหรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ หากมีเศษของหุ้น ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา
หุ้นละ 0.3333 บาท
ในกรณี ที่ ก ารจัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ค รั ง้ ที่ 1 หรื อ “2S-W1” ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีเศษหน่วยเกิดขึ ้น ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ 2S-W1 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ใช้ สิทธิและราคาการใช้ สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และผลของการปรับ
สิทธิดงั กล่าวทําให้ เกิดเศษของจํานวนหุ้นที่จะได้ รับตาม 2S-W1 ให้ ปัดเศษของหุ้นสามัญทิ ้ง
2.1.2

จํานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั มิได้ จดั สรร

- ไม่มี 2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
- ไม่มี 3. กําหนดวัน ประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น /วิส ามัญผู้ถ ือ หุ้น เพื่อ ขออนุม ัต กิ ารเพิ่ม ทุน และจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องสาทร 2 อาคารคิวเฮ้ าส์
ลุมพินี ชัน้ 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
เข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในวั น ที่ 20 มี น าคม 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) โดยวิ ธี ปิ ด สมุด ทะเบี ย น ในวัน ที่
21 มีนาคม 2560
4. การขออนุญาตเพิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน ต่ อ หน่ วยงานราชการที่เ กี่ยวข้ อ ง และเงื่อ นไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 การขออนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
4.2 การดําเนินการจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุน รวมทัง้ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่เกี่ยวข้ องต่อกระทรวง
พาณิชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นที่จดั สรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนําใบสําคัญ แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมครัง้ ที่ 1 (2S-W1) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นเดิมครัง้ ที่ 1 (2S-W1) เข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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5. วัต ถุป ระสงค์ ข องการลดทุน เพิ่ม ทุน และการใช้ เ งิน ทุน ในส่ วนที่เ พิ่ม
5.1 การลดทุน เพื่ อ ตัด หุ้น จดทะเบี ย นที่ ยัง มิ ได้ จํ า หน่ า ย และไม่ ได้ มี ไว้ เพื่ อ รองรั บ การแปลงสภาพหลัก ทรั พ ย์ ใดๆ
ของบริ ษัท ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายมหาชนจํากัด
5.2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสําหรับเป็ นผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
5.3 การเพิ่มทุนเพื่อนําเงินที่ได้ มาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัท จะพึงได้ รั บ จากการเพิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
6.1 เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องสําหรับหุ้นของบริษัท จากจํานวนหุ้นจดทะเบียนที่จะเพิ่มมากขึ ้น
6.2 เพื่อเป็ นการขยายฐานเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สําหรับการดําเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของ
บริษัท และ/หรื อ บริษัทย่อย รวมทังช่
้ วยลดภาระดอกเบี ้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถ ือ หุ้น จะพึงได้ รับ จากการเพิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
7.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นปั นผลครัง้ นี ้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัททุกประการ และมีสิทธิในการ
ได้ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
7.2 ผู้ถือ 2S-W1 จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัททุกประการ เมื่อผู้ถือ 2S-W1 ได้ ใช้ สิทธิแปลง 2S-W1 เป็ น
หุ้นสามัญ ของบริ ษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชย์แล้ ว
8. ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีแผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ แปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ (2S-W1) เป็ นหุ้นสามัญ เพื่อนําไปใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรื อ บริษัทย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ บริษัท มี
สภาพคล่องเงินสด และช่วยลดภาระดอกเบี ้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึง่ จะทําให้ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันในระยะยาว
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ น แผนการใช้ เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท จาก
การเพิ่มทุนแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจําเป็ นและเหมาะสม
9. ความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
นันเป็
้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนันแทนบริ
้
ษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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10. รายละเอียดอื่น ใดที่จ าํ เป็ นสําหรั บ ผู้ถ ือ หุ้น เพื่อ ใช้ ป ระกอบการตัด สิน ใจในการอนุม ัต กิ ารเพิ่ม ทุน /จัด สรร
หุ้น เพิ่ม ทุน
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อ 2S-W1)
11. ตารางระยะเวลาการดําเนิน การในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัท มีม ติใ ห้ เ พิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
ขันตอนการดํ
้
าเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record
Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับปั นผล และใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับปั นผล และใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 1
วันจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดและเป็ นหุ้นปั นผล

วัน เดือน ปี
23 กุมภาพันธ์ 2560
20 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
26 เมษายน 2560
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
11 พฤษภาคม 2560
12 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริ หาร

หน้ า 4 จาก 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

ประวัติ โดยสังเขปของกรรมการที่ได้ร บั การเสนอแต่งตัง้ เป็ น กรรมการ
ชื่อ
อายุ

นายครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
54 ปี
สัญ ชาติ

ไทย

วุฒิ ก ารศึก ษา - ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่ง สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา
การอบรมหล กั สูต รกรรมการ
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

จํา นวนปี ที่เป็ น กรรมการบริ ษทั ฯ 9 ปี
ประสบการณ์
2550– ปั จจุบนั
2559– ปั จจุบนั
2559– ปั จจุบนั
2553– 2559

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจ้ ดั การ EEGC Waste Management Corp.,Ltd.
- รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. สัจจะประกันภัย
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

จํา นวนหุ้น ที่ถือ (ณ วัน ที่ 17 มกราคม 2560)

-ไม่ม ี -

การเข้าร่ว มประชุม ในปี 2559
ประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

เสนอแต่งตัง้ เป็ น

จัดการประชุม
จัดการประชุม
จัดการประชุม
จัดการประชุม

1 ครัง้
4 ครัง้
4 ครัง้
1 ครัง้

เข้าประชุม 1 ครัง้
เข้าประชุม 4 ครัง้
เข้าประชุม 4 ครัง้
เข้าประชุม 1 ครัง้

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน (คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระประกอบอยูใ่ นเอกสาร สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8)

ส่ว นได้เสีย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มในกิ จ การใดๆ ที่บ ริ ษทั หรือ บริ ษทั ย่อ ยเป็ น คู่ส ญ
ั ญา

- ไม่ม ี -

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งกรรมการด้ว ยกัน

- ไม่ม ี -

ประวัติ ก ารทํา ผิ ด อาญาในความผิด ที่เกี่ย วกับ ทรัพย์ซึ่งได้ก ระทํา โดยทุจ ริ ต

- ไม่ม ี -

กิ จ การอื่น ที่อ าจทํา ให้เกิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์

-ไม่ม-ี

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษทั มหาชนจํา กัด

-ไม่ม-ี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

ประวัติ โดยสังเขปของกรรมการที่ได้ร บั การเสนอแต่งตัง้ เป็ น กรรมการ
ชื่อ
อายุ

นางจินตนา เตชะมนตรีวงศ์
62 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา * ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
* ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ),
คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมหล กั สูต รกรรมการ
ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 4/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

จํา นวนปี ที่เป็ น กรรมการ

9 ปี

ประสบการณ์
2550 – ปั จจุบนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
2535 – ปั จจุบนั – กรรมการผูจ้ ดั การ สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด
จํา นวนหุ้น ที่ถือ (ณ วัน ที่ 17 มกราคม 2560)

-ไม่ม ี -

การเข้าร่ว มประชุม ในปี 2559
ประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

จัดการประชุม
จัดการประชุม
จัดการประชุม
จัดการประชุม

1 ครัง้
4 ครัง้
4 ครัง้
2 ครัง้

เข้าประชุม 1 ครัง้
เข้าประชุม 4 ครัง้
เข้าประชุม 4 ครัง้
เข้าประชุม 2 ครัง้

เสนอแต่งตัง้ เป็ น

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน (คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระประกอบอยูใ่ นเอกสาร สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8)
ส่ว นได้เสีย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มในกิ จ การใดๆ ที่บ ริ ษทั หรือ บริ ษทั ย่อ ยเป็ น คู่ส ญ
ั ญา
- ไม่ม ี ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งกรรมการด้ว ยกัน

- ไม่ม ี -

ประวัติ ก ารทํา ผิด อาญาในความผิด ที่เกี่ย วกับ ทรัพย์ซึ่งได้ก ระทํา โดยทุจ ริ ต

- ไม่ม ี -

กิ จ การอื่น ที่อ าจทํา ให้เกิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์

-ไม่ม ี-

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษทั มหาชนจํา กัด

-ไม่ม ี-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

ประวัติ โดยสังเขปของกรรมการที่ได้ร บั การเสนอแต่งตัง้ เป็ น กรรมการ
ชื่อ
อายุ

นายธนทัต ชวาลดิฐ
49 ปี

สัญ ชาติ

ไทย

วุฒิ ก ารศึก ษา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหล กั สูต รกรรมการ
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ
จํา นวนปี ที่เป็ น กรรมการ

กรรมการ
8 ปี

ประสบการณ์
2551– ปั จจุบนั
2545– ปั จจุบนั
2544– ปั จจุบนั
2544– ปั จจุบนั
2544– ปั จจุบนั

- กรรมการ บริษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั รีแลกซ์ คอมฟอร์ท จํากัด
- กรรมการ และรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บ. สักทอง (ไทย) จก.
- กรรมการและรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริษทั เอส. บี.เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จํากัด
- กรรมการและรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริษทั เอส. บี.อุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน เฮ้าส์ จํากัด

จํา นวนหุ้น ที่ถือ (ณ วัน ที่ 17 มกราคม 2560)

8,100,206 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ของทุนจดทะเบียนที่
ออกและชําระแล้ว

เสนอแต่งตัง้ เป็ น

กรรมการ

การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
ประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ

จัดการประชุม 1 ครัง้
จัดการประชุม 4 ครัง้

เข้าประชุม 1 ครัง้
เข้าประชุม 3 ครัง้

ส่ว นได้เสีย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มในกิ จ การใดๆ ที่บ ริ ษทั หรือ บริ ษทั ย่อ ยเป็ น คู่ส ญ
ั ญา

- ไม่ม ี -

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งกรรมการด้ว ยกัน

- ไม่ม ี -

ประวัติ ก ารทํา ผิด อาญาในความผิด ที่เกี่ย วกับ ทรัพย์ซึ่งได้ก ระทํา โดยทุจ ริ ต

- ไม่ม ี -

กิ จ การอื่น ที่อ าจทํา ให้เกิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์

- ไม่ม-ี

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษทั มหาชนจํา กัด

- ไม่ม-ี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6

เอกสารประกอบการพิ จ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ
การเลือกผู้สอบบัญ ชีและการกําหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญ ชีได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิ ารณาทัง้ ด้านศักยภาพของสํานักงานผูส้ อบบัญชี, คุณวุฒขิ องตัวผูส้ อบบัญชี
และรูปแบบวิธกี ารตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารเสนอราคา
งานจากหลายสํานักงานผูส้ อบบัญชี มีความเห็นว่าบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด มีคุณสมบัตเิ หมาะสม และมี
สํานักงานอยู่ทวโลก
ั่
จึงเห็นสมควร ให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั
แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2560 เป็ น โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตฯ
ดังนี้
- นายสมคิด
เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นางสุมาลี
โชคดีอนันต์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
- นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
- นายธีรศักดิ ์
ฉัวศรี
่ สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624
โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2560 จํานวน 1,710,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใน
การสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับ
สินค้าคงเหลือ เป็ นต้น กําหนดให้จา่ ยตามจํานวนทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
ข้อ มูล ประกอบการพิ จ ารณา
1. ตารางเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อน
รายการ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสอบบัญชีประจําปี
ค่าสอบทานแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1)
ค่าสอบทานบัญชีบริษทั แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จํากัด
ค่าตรวจสอบบัญชีบริษทั แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จํากัด
รวมค่า สอบบัญ ชีข องบริ ษทั
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสอบบัญชีประจําปี ของบริษทั ย่อย
รวมทัง้ สิน้

ปี 2559
1,270,000
30,000
570,000
1,870,000
510,000

ปี 2560 (ปี ทเ่ี สนอ)
1,110,000
30,000
120,000
450,000
1,710,000
550,000

2,380,000

2,260,000

2. ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระและไม่มปี ระโยชน์สว่ นได้เสียใด ๆ กับบริษทั /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
3. นายสมคิด
นางสุมาลี
นางสาวศันสนีย์
นายธีรศักดิ์

เตียตระกูล
โชคดีอนันต์
พูลสวัสดิ์
ฉัวศรี
่ สกุล

เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั ปี 2555 – ปั จจุบนั
เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั ปี 2555 – ปั จจุบนั
เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั ปี 2552-2553 , ปี 2555 – ปั จจุบนั
เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั เมือ่ ปี 2557- ปัจจุบนั
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หนังสือ มอบฉัน ทะ (แบบ ข.)
(แบบที่ก าํ หนดรายการต่ างๆ ที่ม อบฉัน ทะมีล ะเอียดชัด เจนตายตัว)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..........................................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. .....................
(1) ข้ าพเจ้ า...................................................สัญชาติ..................อยูบ่ ้ านเลขที่..................ถนน................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม...............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้  1. ........................................................................................................อายุ..........................ปี
โปรดใส่
เครื่ องหมาย
หน้ าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

อยู่บ้านเลขที.่ ..................... ถนน ............................................ ตําบล/แขวง ..........................................
อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์...................
หรื อ  2. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
บ้ านเลขที่ 170/44 สุขมุ วิท 23 (ประสานมิตร), คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หรื อ  3. พลเอก ไพรัช โพธิ์อบุ ล / กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
เลขที่ 55/19 ซอย 3 มบ.กลางเมืองเดอะปารี ส ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว , จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญ ประจํ าปี 2560 วัน พุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องสาทร 1, อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุม พินี ชัน้ 4,
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจ ารณารั บ ทราบผลการดําเนิน งานบริษัท ฯในรอบปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 3 พิจ ารณาอนุม ัต งิ บการเงิน ประจําปี 2559 สําหรั บ รอบบัญชีส นิ ้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจัด สรรกําไรและการจ่ ายปั น ผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิก ารออกใบสํา คั ญ แ สดงสิ ท ธิ ท่ ี จ ะซื อ้ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ครั ้ง ที่ 1 ของบริ ษั ท
(2S-W1) ให้ แ ก่ ผ้ ูถ ือ หุ้น เดิม ของบริษัท ตามสัด ส่ วนการถือ หุ้น โดยไม่ ค ดิ มูล ค่ า
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท จาก 299,999,985 บาท เป็ น 299,999,971 บาท
โดยการตัด หุ้น จดทะเบียนที่ยังมิไ ด้ จ ัด สรรจํานวน 14 หุ้น มูล ค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7

พิจ ารณาอนุม ัต แิ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนังสือ บริค ณห์ ส นธิข องบริษัท ข้ อ 4 เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การลดทุน
จดทะเบียน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท จาก 299,999,971 บาท เป็ น 499,999,951 บาท
โดยการ อ อ กหุ้ น สามั ญ ให ม่ จํ า น วน 199,999,980 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ร าไว้ ห้ ุ น ละ 1 บาท มู ล ค่ า ร วม
199,999,980 บาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจ ารณาอนุม ัต แิ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนังสือ บริค ณห์ ส นธิข องบริษัท ข้ อ 4 เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ ก าร เพิ่ ม
ทุน จดทะเบียน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 10 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน จํานวน 199,999,980 หุ้น มูล ค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 11 พิจ ารณาอนุม ัต แิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ดร. ครรชิต สิงห์ สุวรรณ์
 งดออกเสียง
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
2. นางจิน ตนา เตชะมนตรี
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
3. นายธนทัต ชวาลดิฐ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 12 พิจ ารณาอนุม ัต กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรั บ ปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 13 พิจ ารณาอนุม ัต แิ ต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชีป ระจําปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 งดออกเสียง
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
วาระที่ 14 พิจ ารณาเรื่ อ งอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 เห็นด้ วย
(5) การลงคะแนนเสี ย งของผู้รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไม่ เป็ น ไปตามที่ ระบุไว้ ในหนังสื อ มอบฉัน ทะนี ใ้ ห้ ถื อ ว่า การ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิ พิ จารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผู้มอบฉันทะ
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.......................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มดังกล่าว
แบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.ss.co.th
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ใบประจําต่ อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
ในการประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํ า ปี 2560 วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้ อ งสาทร 1,
อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี ชัน้ 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่........เรื่ อง........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่........เรื่ อง........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่........เรื่ อง........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่........เรื่ อง........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่........เรื่ อง........................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่........เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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เอกสารประกอบการพิ จ ารณา กรณี ผถู้ ือ หุ้น มอบหมายให้ก รรมการอิ ส ระเป็ น ผูร้ บั มอบฉัน ทะ

1. ชื่อ นายสุรพล สติมานนท์

อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย ที่อ ยู่ เลขที่ 170/44 สุขมุ วิท 23 (ประสานมิตร),
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ตํา แหน่ งในบริ ษทั ฯ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
จํา นวนหุ้น ที่ถือ (ณ วัน ที่ 17 มกราคม 2560)
- ไม่ม ี ส่ว นได้เสีย ในวาระที่จ ะพิ จ ารณา
วาระที่ 12

2 ชื่อ พลเอกไพรัช โพธิ ์อุบล
สัญชาติ

ไทย

ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ

อายุ
60 ปี
ที่อ ยู่ เลขที่ 55/19 ซอย 3 มบ.กลางเมืองเดอะปารีส,
ถ.กําแพงเพชร 6 เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการ / กรรมการอิสระ

จํา นวนหุ้น ที่ถือ (ณ วัน ที่ 17 มกราคม 2560)

- ไม่ม ี -

ส่ว นได้เสีย ในวาระที่จ ะพิ จ ารณา

วาระที่ 12

กรรมการอิ สระ หมายถึงบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้วของบริษทั และบริษทั ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
หุน้ ทีถ่ อื โดยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็ นผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั และบริษทั ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มสี ่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ ในด้าน
การเงินหรือการบริหารงาน ทัง้ ในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อน เป็ นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์
ดังกล่าวดังเช่น
- เป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจําหรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุม
- เป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็ นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ
- เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซือ้ /ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทาง
การเงิน เป็ นต้น
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษทั
5. ไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบในบริษทั อื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั
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เงือ่ นไขและวิธกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
1. วิธกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลา
ประชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 09.30 น. ของวันวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เป็ นต้นไป
2. เงือ่ นไขและวิธกี ารมอบฉันทะ
2.1. ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
2.1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ซง่ึ ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ อื หุน้ และยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2.1.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้นและผูม้ อบฉันทะได้
ลงชือ่ รับรองสําเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
2.2. ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.2.1 กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูร้ ่วมเข้าประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคล
ซึง่ เป็ น ผูถ้ อื หุน้
2.2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคล
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น
2.3 ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุ โลมกับผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยหรือซึง่ เป็ นนิติ
บุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ภายใต้บงั คับต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคล อาจจะเป็ นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่
หรือโดยเจ้าหน้ าที่ของนิตบิ ุคคล ทัง้ นี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิตบิ ุคคลผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคลและเงือ่ นไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ่ ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
(ข) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผแู้ ทนนิติ
บุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคําแปล
3. การออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอให้ท่ปี ระชุมลงคะแนนเสียง โดย
จะแจ้งว่า “หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึน้ ” ทัง้ นี้ในการรวบรวมคะแนน บริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด
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ข้อ 35.
ข้อ 36.

ข้อ 37.

ข้อ 38.

ข้อ 39.

ข้อ 40.

ข้อ 41.
ข้อ 42.
ข้อ 43.

ข้อ บังคับ บริ ษทั ฯ เกี่ยวกับ การประชุม ผูถ้ ือ หุ้น และวิ ธ ีก ารลงคะแนนเสีย ง
หมวด 4 การประชุม ผูถ้ ือ หุ้น
การประชุมใหญ่ของบริษทั ให้จดั ขึน้ ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใด
ตามทีค่ ณะกรรมการจะกําหนด
ให้มกี ารประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระทําภายในสีเ่ ดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่น ๆ ให้
เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือเมือ่ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจํานวนทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือจํานวนผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคนซึง่ มีหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนหุน้ ที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมดเข้าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอ ให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้
โดยในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ ทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อ มทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนบริษทั มหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกว่านัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้า
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมงจํ
่
านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ และทําตามแบบทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชนจํากัด
กําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนมอบฉันทะ
เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
(1) จํานวนหุน้ ซึง่ ผูม้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
(2) ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(3) ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ น
ลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากทีก่ าํ หนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพิม่ เติมไม่
เสร็จ และจํา เป็ นต้อ งเลื่อ นการพิจ ารณา ให้ท่ีป ระชุ ม กํ า หนดสถานที่ วัน และเวลาที่จ ะประชุ ม ครัง้ ต่ อ ไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ ง
ใด ผูถ้ อื หุน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใดๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่นื
ตามทีก่ ฎมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษทั หรือการยกเลิกบริษทั

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท ฯ เห็น ว่า สื่ อ อิเลคโทรนิ กส์ เป็ นการสื่อสารที่ ช่ วยประหยัด ค่ าใช้ จ่ า ยและลดการทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษัทฯ จึงได้ จัดทํารายงานประจําปี 2559 ในรู ปแบบของ CD ROM เพื่อส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 รวมทังได้
้ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง
บริษัทฯ ซึง่ ท่านสามารถเข้ าไปดูข้อมูลได้ ที่ www.ss.co.th
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ ที่จะขอรับรายงานประจําปี 2559 เป็ นรู ป เล่ ม ผู้ถือหุ้นสามารถ
แจ้ งความจํานงขอรับได้ โดยกรอกข้ อมูลของท่านให้ ชดั เจนลงในแบบขอรับเอกสารที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นฉบับนี ้ แล้ วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข (66) 0-2610-3871 บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งรายงานประจําปี 2559
ให้ ทา่ นทางไปรษณีย์
ชื่อผู้ถือหุ้น
ที่อยู่

โทรศัพท์

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

หรื อ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ ที่
สํานักงานกรุงเทพของบริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี ชัน้ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร. (66) 0-2610-3883

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12

แผนที่ส ถานที่จ ัด การประชุม
ณ สาทร 1, อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุม พิน ี ชัน้ 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพ ท์ 02-6103883 โทรสาร 02-6103871

สายรถเมล์ ท่ผี ่ าน
รถไฟ้ ฟ้ า MRT

:
:

62, 17, 22, 116, 149
สถานีลุม พิน ี

บริ ษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตําบลท่าช้าง
อําเภอบางกลํา่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-800111 โทรสาร 074-800286
สํานักงานคณะกรรมการ : เลขที่ 1 อาคารคิ วเฮ้าส์ลมุ พิ นี ชัน้ 27 ถ.สาทรใต้
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
โทร. 02-6103883 โทรสาร 02-6103871

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่ :

