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บริษัท 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

2S Metal Public Company Limited 

 
หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 

ของ 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 
 
ที ่2S_BoD004/2561      วนัที ่2  มนีาคม 2561 
 
เร ือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 

2. รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผน่ 
3. ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออก

ตามวาระ และขอ้มลูบคุคลเสนอชือ่เป็นกรรมการใหม ่ 
4. เอกสารประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจําปี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทน 
5. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  
6. ขอ้มูลกรรมการอสิระทีไ่ดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชมุ พรอ้มคํานยิามของกรรมการอสิระ 
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวธิีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 
8. ขอ้บงัคบับรษัิท เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
9. แบบคําขอรายงานประจําปีเป็นรูปเลม่สิง่พมิพ ์

 10. แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุ 
 11. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 
 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท มมีตกํิาหนดนัดประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวันพุธที ่4 เมษายน 
2561 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งศาลาแดง, อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี ชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  การประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ปี 2560 ไดจั้ดขึน้ในวันที ่26 เมษายน 2560  โดย
มสีําเนารายงานการประชมุแนบมาพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) รวมทัง้ไดม้กีาร
เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ ไดม้กีารบันทกึรายงานการประชมุสามัญผู ้
ถอืหุน้ประจําปี 2560 ทีไ่ดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่26 เมษายน 2560 ไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ จงึเห็นสมควรใหเ้สนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

วาระที ่ 2   พจิารณารบัทราบผลการดําเนนิงานของบรษิทัฯในรอบปี 2560 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  รายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2560  ดังปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2560 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับทราบผลการดําเนินงานของ
บรษัิทฯ ในรอบปี 2560    
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด  ซึง่กําหนดใหบ้รษัิทตอ้งมี
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 
เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีอนุมัต ิ โดยงบการเงนิของบรษัิท ไดผ้่านการพจิารณาทบทวน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้  โดยสรุปสาระสําคัญได ้
ดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประจําปี 2560 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

สนิทรัพยร์วม 1,929.3 1,862.5 
หนีส้นิรวม 649.0 643.4 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,280.3 1,219.0 
รายไดร้วม 4,539.0 4,540.3 
กําไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิท  284.7 276.7 
กําไรตอ่หุน้ (บาท) 0.71 0.69 

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นหัวขอ้งบการเงนิของรายงานประจําปี 2560 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  พจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของ
บรษัิท ประจําปี 2560 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 2560 ซึง่ผ่านการพจิารณาทบทวนจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแลว้   

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยปนัผล  

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทกําหนดใหจ้่ายปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัรา
ไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธหิลังหักภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท และหลัง
หักสํารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืน่ๆ ตามที่บรษัิทกําหนด ทัง้นี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน แผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ 
ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร 

 จากผลการดําเนนิงานและฐานะการเงนิประจําปี 2560 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 งบการเงนิเฉพาะของ
บรษัิทมผีลกําไรสทุธจํิานวน 276,732,425 บาท ประกอบกบับรษัิทไดม้กีารจัดสรรกําไรสํารองตามกฎหมาย
ไวแ้ลว้เป็นจํานวน 10 ลา้นบาท ในงบการเงนิของบรษัิทประจําปี 2560  คดิเป็นอัตรารอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบยีน ซึง่ครบตามจํานวนทีต่อ้งสํารองตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ดังนัน้ จงึขอเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 ในอัตราหุน้ละ 
0.2850 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 113,999,811 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ซึง่คดิเป็นอัตราเงนิปันผล
จา่ยประมาณรอ้ยละ 41.2 ของกําไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2560 โดยเป็นการจา่ยปันผล
จากผลการดําเนินงานเฉพาะของบรษัิท ในสว่นของธุรกจิทีไ่ม่ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) ซึง่
เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธ ิทัง้นี้ เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย
ตามอตัราทีก่ฎหมายกําหนดไว ้โดยจะนําปันผลสว่นทีเ่ป็นเงนิสดชาํระภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภท
บคุคลธรรมดาไดรั้บเครดติภาษีในการคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร 

 อนึ่ง ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2560 เมือ่วันที ่9 สงิหาคม 2560 ไดอ้นุมัตจิ่ายปันผล
ระหวา่งกาลเป็นเงนิสดจากผลการดําเนนิงานเฉพาะของบรษัิทสําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 (วันที ่1 
มกราคม – 30 มถิุนายน 2560) ในอัตราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิประมาณ 24.0 ลา้นบาท โดย
บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมือ่วันที ่7 กันยายน 2560   ดังนัน้ คงเหลอืปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่
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ในครัง้นี้ในอัตราหุน้ละ 0.2250 บาท หรือคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 89,999,851 บาท โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี ้

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบรษัิทในอัตรา 8 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล จํานวนไม่เกนิ 49,999,917 หุน้ 
ในมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุน้ละ 0.1250 บาท หรือคดิเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
49,999,917 บาท อนึง่ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการคํานวณตามสดัสว่นการจัดสรรหุน้ปันผล
ดงักลา่วแลว้ บรษัิทจะตดัเศษหุน้ดังกลา่วทิง้ และจา่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนจากการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.1250 บาท  

2.  จ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท หรือคดิเป็นจํานวนเงนิ 39,999,934 บาท ทัง้นี้ เศษหุน้จากการจ่าย
หุน้ปันผลตามขอ้ 1. ทีจ่ะจ่ายเงนิสดใหก้ับผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลทําใหเ้งนิปันผลทีจ่่ายในรูปเงนิสดมจํีานวน
มากกว่า 39,999,934 บาทได ้อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจํานวนเงนิปันผลที่จ่ายทัง้สองส่วนจะมจํีานวนเงนิรวม
เทา่กบั 89,999,851 ลา้นบาท 

การจา่ยปันผลของบรษัิทตามขอ้ 1. และ ขอ้ 2. สามารถสรุปไดเ้ป็นดังนี ้
 หน่วย : บาทตอ่หุน้ 

หุน้ปันผล (ในอตัรา 8  หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.1250 
เงนิสดปันผล 0.1000 
รวมจา่ยปันผล 0.2250 
หัก ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย (10%) (0.0225) 
คงเหลอืประมาณ 0.2025 
แบง่ออกเป็น  
- หุน้ปันผล (ในอตัรา 8  หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.1250 
- เงนิสด 0.0775 

  
          ขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลทีผ่่านมา 
 

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 2560 
(ปีทีเ่สนอจา่ย) 2559  2558 

กําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท  (ลา้นบาท) 276.73 334.31 29.54 
จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 400 300 300 
กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.69 1.11 0.10 
อตัราการจ่ายปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.2850 0.5133 0.10 
คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายรวม (ลา้นบาท) 114.00 154.00 30.00 
คดิเป็นอัตราการจา่ยปันผลตอ่กําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 41.20 46.07 101.6 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ในอัตราหุน้ละ 0.2850 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 113,999,811 บาท หรอืคดิเป็นอัตราเงนิปันผลจ่าย
ประมาณรอ้ยละ 41.2 ของกําไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2560 ในสว่นของธุรกจิทีไ่ม่ไดรั้บ
การสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ซึง่การจ่ายปันผลดังกลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษัิท   อนึง่ 
บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปเมือ่วันที ่7 กันยายน 2560 ในอัตราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ
ไม่เกนิ 23,999,960 บาท คงเหลอืปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่ในครัง้นี้ในอัตราหุน้ละ 0.2250 บาท หรอืคดิเป็นจํานวน
เงนิไมเ่กนิ 89,999,851 บาท ตามรายละเอยีดทีนํ่าเสนอขา้งตน้ทกุประการ 

โดยกําหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ที่มีสทิธรัิบปันผล  (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2561  และกําหนด
จา่ยเงนิปันผลในวนัที ่3 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอยีดทีก่ลา่วขา้งตน้ 
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2S Metal Public Company Limited 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก 499,999,951 บาท เป็น 499,999,327  

บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจํานวน 624 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเนื่องจากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมือ่วันที ่26 เมษายน 2560 
ไดม้มีตอินุมัตกิารจ่ายปันผลเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทในอัตรา 3 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล 
คิดเป็นจํานวน 99,999,990 หุ น้  ซึ่งผลจากการจัดสรรหุ น้ ปันผล มีผู ถ้ ือหุ น้ไดรั้บหุ น้ ปันผลทั ้งสิ้น 
99,999,366 หุน้ จงึมหีุน้จดทะเบยีนทีเ่หลอืการจัดสรรหุน้ปันผลครัง้ดังกล่าว จํานวน 624 หุน้ มูลคา่ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 624 บาท  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,999,951 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม่ 499,999,327 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบยีนทียั่งมไิดจํ้าหน่ายซึง่เป็นหุน้สามัญจดทะเบยีน
ทีเ่หลอืจากการจัดสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 และไม่ไดม้ไีวเ้พือ่รองรับการ
แปลงสภาพหลกัทรัพยใ์ดๆ ของบรษัิท จํานวน 624 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 624 บาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 
จํานวน 624 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน เดมิ 499,999,951 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนใหม ่499,999,327 บาท โดยการตดัหุน้สว่นทียั่งไมไ่ดจั้ดสรรของบรษัิท 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบยีน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิท  ในวาระที ่5 จงึเสนอให ้
พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน  ซึ่งใหย้กเลิก
ขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน   

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน : 499,999,327 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พันสามรอ้ยยีส่บิเจ็ดบาทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 499,999,327   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พันสามรอ้ยยีส่บิเจ็ดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1  บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามัญ : 499,999,327   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พันสามรอ้ยยีส่บิเจ็ดหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสอื
บริคณห์สนธ ิขอ้ 4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มี
อํานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืดําเนนิการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน  
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2S Metal Public Company Limited 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 499,999,327  บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
จํานวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 49,999,917 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท มูลคา่รวม 49,999,917 บาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  สบืเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบรษัิทตามวาระที ่4 ในอัตรา 8 หุน้
สามัญเดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล ซึง่บรษัิทตอ้งออกหุน้สามัญใหม่จํานวน 49,999,917 หุน้ เพือ่รองรับการจา่ยหุน้
ปันผลดงักลา่ว    

ดังนัน้ คณะกรรมการบรษัิทจงึขอเสนอใหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากเดมิ 499,999,327  บาท เป็น
ทนุจดทะเบยีนจํานวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหมจํ่านวน 49,999,917 หุน้ มูลคา่ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 49,999,917 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของ
บรษัิท จากเดมิ 499,999,327  บาท เป็นทนุจดทะเบยีนจํานวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุน้สามัญ
ใหมจํ่านวน 49,999,917 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลคา่รวม 49,999,917 บาท เพือ่รองรับการจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามัญของบรษัิทตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่

ทนุจดทะเบยีน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ในวาระที ่7  จงึเสนอให ้
พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบยีน ซึง่ใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ 
และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน : 549,999,244 บาท (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พันสองรอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 549,999,244   หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พันสองรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1  บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามัญ : 549,999,244   หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พันสองรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ทัง้นี้ ใหบ้คุคลทีค่ณะกรรมการ
บรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มี
อํานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืดําเนนิการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน  

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเนื่องจากการอนุมัตจิ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญในอัตรา 8 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 
หุน้ปันผล  โดยทําการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิท ในวาระที ่7 จํานวน 49,999,917 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้
หุน้ละ 1 บาท  เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลของบรษัิท   จงึเสนอใหพ้จิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญ
เพิม่ทนุ จํานวน 49,999,917 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 
จํานวน 49,999,917 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีนํ่าเสนอขา้งตน้ทกุประการ  
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วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และแตง่ต ัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 18 กําหนดให ้“ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครัง้
ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก็้ให ้
ออกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกับสว่น 1 ใน 3”  โดยในปีนีก้รรมการทีอ่อกตามวาระ  ไดแ้ก ่ 
 
ก.  นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
ข.  นายแสงรุง้  นติภิาวะชน  กรรมการบรษัิท และกรรมการผูจั้ดการ  
ค.  พลเอก ไพรัช โพธิอ์บุล  กรรมการบรษัิท และกรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ ตามที่บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้สามารถเสนอรายชือ่บุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็น
กรรมการบรษัิทล่วงหนา้ ตามหลักเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท ตัง้แต่วันที่ 20 ธันวาคม 
2560 – 31 มกราคม 2561 ไมป่รากฎผูใ้ดเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่21 กมุภาพันธ ์2561 ได ้
พิจารณาคุณสมบัตกิรรมการและกรรมการอสิระที่ออกตามวาระ  โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์และผลงานในปีทีผ่่านมา  รวมทัง้คุณสมบัตติามกฎหมายทีกํ่าหนดไว ้ ซึง่บุคคลทัง้ 3 ท่าน 
เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ร่วมกันกํากับดูแลกจิการอันเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท อกีทัง้บุคคลทีเ่สนอชือ่
เป็นกรรมการอสิระสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  จงึมมีตใิหนํ้าเสนอ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 ทา่นกลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท 
และกรรมการอสิระตอ่ไปอกีวาระหนึง่  

พรอ้มกันนี้ในเสนอทีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการใหม่เพิม่เตมิอกี 1 ทา่น คอื นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี
ซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์และความรูท้างดา้นธุรกจิการเงนิการธนาคารเป็นอย่างด ีสามารถใหค้วามเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทได ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลับเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตัง้ นายวรวทิย์ ชัยลมิปมนตรี เป็น
กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3)   

 
 
วาระที ่11  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 34 กําหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทน
จากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ซึง่สดุ
แลว้แตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะกําหนด 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความสามารถ  โดยเปรียบเทยีบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดยีวกันที่มี
ขนาดใกลเ้คียงกัน และผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบ  จงึมีมตเิห็นชอบการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่ไดม้ีฐานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 2561 เป็นจํานวนรวมกันไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท  โดยแบ่ง
ประเภทคา่ตอบแทนเป็นดงันี ้
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ก. คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  ไดแ้ก ่เงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนพเิศษ 

 เงนิเดอืน(บาท/
เดอืน/คน) 

คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้/คน) 

คา่ตอบแทนพเิศษ 

ประธานกรรมการบรษัิท 50,000 15,000 พจิารณาจากผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
บรษัิท ในปี 2561 

กรรมการ (Non-Executive Director) 30,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ -  15,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

- 15,000 

 หมายเหต ุ: กรรมการบรหิารจะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนขา้งตน้   

ข. คา่ตอบแทนอืน่ๆ   -ไมม่-ี  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ีฐานะเป็นผูบ้ริหาร 
ประจําปี 2561 เป็นวงเงนิรวมไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นเงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทน
พเิศษดงัรายละเอยีดขา้งตน้  ทัง้นี ้ ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจในการ
พจิารณาเงนิคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้กก่รรมการทกุทา่นตามทีเ่ห็นสมควร  

 
วาระที ่12   พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2561 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรแตง่ตัง้นายสมคดิ  เตยีตระกลู  
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ  ศรรัีตน์ชัชวาล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ ์ ฉ่ัวศรีสกุล ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาว
ศันสนีย ์พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6977 และ/หรือ นายนรนิทร ์  จูระมงคล   ผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตเลขที ่8593  แหง่บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทสําหรับปี 2561  

ซึง่ผูส้อบบัญชทีีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสัมพันธห์รอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกับบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อื
หุน้ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีเป็นจํานวนเงนิ 1,800,000 บาทต่อปี ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการ
สอบบญัช ีเชน่ คา่พาหนะเดนิทาง คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพั่ก เป็นตน้ กําหนดใหจ้่ายตามจํานวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้
ม)ี  รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชตีาม
รายชือ่ดงัทีก่ลา่วมา  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2561 เป็นจํานวนเงนิ 1,800,000 บาท    

 
วาระที ่13   พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 26 และขอ้ 36  

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ฉบับที ่74/2557 เรื่องการ
ประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิคส ์ โดยการประชุมที่กฎหมายบัญญัต ิใหต้อ้งมีการประชุมที่กระทําผ่านสือ่
อเิล็กทรอนคิส ์โดยมผีูร้่วมประชมุอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ขององคป์ระชมุตอ้งอยูใ่นทีป่ระชมุแห่งเดยีวกัน และผู ้
ร่วมประชมุทัง้หมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจักร และการประชมุแมว้า่จะอยู่ในสถานทีท่ีเ่ดยีวกัน สามารถประชมุ
หารือและแสดงความคดิเห็นระหว่างกันได ้ และฉบับที่ 21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ แกไ้ขพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เกีย่วกับการ
เรยีกประชมุวสิามัญโดยผูถ้อืหุน้  จงึเห็นสมควรใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคบั
ของบรษัิทฯ ขอ้ 26 และขอ้ 36 ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่ว เป็นดงันี ้ 
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ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม ่
 
ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษัิท ใหจั้ด

ขึ้น ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใด
ตาม ที่ ป ระธ าน ก รรม การ  ห รือผู ้ซึ่ ง ได ้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด 

 
ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษัิท ใหจั้ด

ขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อืน่ใด
ต าม ที่ ป ระธ าน กรรม การ ห รือผู ้ซึ่ ง ได รั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด  

โด ย ส าม ารถ ดํ า เนิ น ก ารป ระชุ ม ผ่ าน สื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์ได ้ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิฉบับที ่74/2557 เรือ่ง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 
2557 และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุม
ดังกล่าว รวมทั ้งที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ 
ตอ่ไป" 

 
 
ขอ้ 36.  ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รียกว่า “ประชุมสามัญ” 
การประชมุสามัญดังกล่าวใหจั้ดใหม้ขี ึน้ภายในสี ่
(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบบญัชขีองบรษัิท 
 
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุ
วสิามัญ” 
 
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับ
รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของ
จํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจํานวนผูถ้อื
หุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่ส ิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นับ
รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของ
จํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชือ่กันทํา
หนังสอืในฉบับเดยีวกันรอ้งขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ก็ได ้ โดยในหนังสอืรอ้งขอ
นัน้จะตอ้งระบวุา่ใหเ้รยีกประชมุเพื่อการใดไวใ้ห ้
ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจัดประชมุภายในหนึ่ง 
(1) เดอืนนับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

 
ขอ้ 36.  ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รียกว่า “ประชุมสามัญ” 
การประชมุสามัญดังกลา่วใหจั้ดใหม้ขี ึน้ภายในสี ่
(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบบญัชขีองบรษัิท 
 
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุ
วสิามัญ” 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้คนหนึ่ง 
หรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละสบิ (10) ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายได ้
ทั ้ งห ม ด  จ ะเข า้ชื่อ กั น ทํ าห นั งสือ  ข อ ให ้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู ถ้ือหุน้ เป็นการ
ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แตร่อ้ง ระบเุรือ่งและ
เหตุผลในการทีข่อใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ัดเจน
ใน ห นั งสื อ ดั ง ก ล่ า วด ้ว ย  ใน ก รณี เช่ น นี้
คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ ประชุมผูถ้ือหุน้
ภายในสี่ส ิบห า้ (45) วัน  นับแต่วันที่ได รั้บ
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุม
ภายในกําหนดระเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้  
ทั ้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกัน หรือผูถ้ือหุน้คนอื่นๆ 
รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามที่บังคับไวนั้้นจะเรียก
ประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วัน นับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่น นี้ ้ให ้ถือ ว่า เป็ น การป ระชุม ผู ้ถื อหุ ้น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง
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รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจําเป็ นทีเ่กดิจากการจัด
ใหม้ีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร  

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการ
เรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด  
จํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามจํานวนที่กําหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถ้ือ
หุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกัน รับผิดชอบชดใช ้
ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจัดใหม้ีการประชุมใน
ครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท  

 

นอกจากนี้ เพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิทฯ เป็นไปดว้ยความสะดวก เรยีบรอ้ย ซึง่
อาจตอ้งมกีารแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบยีน หรอืรายงานการ
ประชุมผูถ้ือหุน้ตามคําสั่ง คําแนะนํา หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์หรอืเจา้หนา้ที ่ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จงึเห็นควรมอบหมายให ้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ และ/หรอื บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ มอํีานาจในการแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืขอ้ความในเอกสาร และ/หรอืคํา
ขอตา่ง ๆ ในการยืน่จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับตอ่กรมพัฒนาธุรกจิ การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้ันท ี
รวมถงึมอํีานาจในการมอบอํานาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมัตจิากที่ประชุมคณะกรรมการ บรษัิท หรือที่
ประชมุผูถ้อืหุน้อกี 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของ
บรษัิทฯ ขอ้ 26 และขอ้ 36 ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีแ่กไ้ขบทบญัญัตขิองกฎหมายในมาตราดงักลา่ว   

 
วาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชมุตามวัน  เวลา   และสถานทีด่ังกลา่วขา้งตน้  ท่านสามารถ
ตดิตอ่ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 09.30 น. เป็นตน้ไป  หากทา่นผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ย
ตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรือมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยกรอกขอ้ความและลงลายมือชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ 
(แบบ ข) ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 5 ที่แนบมาพรอ้มหนังสอืฉบับนี้ และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนเริม่การประชุม 
สําหรับท่านผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ดังกล่าวบน
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.ss.co.th 

อนึ่ง คณะกรรมการบรษัิทฯไดกํ้าหนดรายชือ่ผูม้ีสทิธเิขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ใน
วนัที ่9 มนีาคม 2561 (Record Date)  
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
       

 (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ)์ 
ประธานกรรมการ 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 1 ของ 16 หน้า 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา สถานท่ี 
ประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมสาทร 1  อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี ชัน้ 4 
เลขที ่1 ถ. สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
 
กรรมการของบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. ครรชติ สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกูล กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนด

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

หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5.  นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
6.  นางสาวบญุศร ีปัญญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
7.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 
8.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร   กรรมการ 
9.  พลเอกไพรชั  โพธิอ์ุบล    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ  
1.  นางสาวป่ินมณ ี เมฆมณัฑนา บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอรร์ี ่จ ากดั  ผูป้ระสานงานการ

ออกหุน้ปันผลและการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทั ครัง้ที ่1 (2S-W1)  

2.  นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัดิ ์ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  จากบรษิ ท แกรนทธ์อนตนั จ ากดั 
3.  นายปกรณ์  ออ่นแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 
เร่ิมการประชุม 

ก่อนเริม่การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแกว้ พธิกีรในการประชุม กลา่วรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้นี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 53 ราย นับรวม
จ านวนหุ้นได้ 201,775,785 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 67.26 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ข้อ 38 พร้อมกนันัน้ไดแ้นะน ากรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และ



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 2 ของ 16 หน้า 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่ขา้ร่วมประชุม และชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ดงันี้ 

1.  ผู้ถอืหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน  

2.  วธิกีารนับคะแนนเสยีง คอื 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง 
3.  เมื่อประธานในที่ประชุมแจง้ให้ผู้ถอืหุ้นลงมตใินแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถอืหุ้นที่ประสงคล์งคะแนน

เสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืขึ้น และส่งมอบบตัรลงคะแนนทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะด าเนินการนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็
ด้วยและงดออกเสยีง และจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ซึ่งประธานฯ 
จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

4.  หากท่านผู้ถอืหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น โปรดยกมอืและแจง้ชื่อ -
นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาใหซ้กัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยตรง 
หากท่านผู้ถอืหุ้นประสงคท์ี่จะเสนอแนะความคดิเห็นอื่นทีไ่ม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คดิเหน็ของท่านไดใ้นวาระที ่14 พจิารณาเรื่องอื่นๆ 

พธิกีรรายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิว่า ตามที่บรษิทัไดเ้ผยแพร่ใน web site ของบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 และเสนอชื่อบคุคลที่
มคีุณสมบตัเิพื่อรบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 22 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 
2560  นัน้ ปรากฎว่าไม่มผีู้ถอืหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการคดัเลอืก
แต่งตัง้เป็นกรรมการ จากนัน้ได้ส่งมอบให้ดร. ครรชติ  สงิห์สุวรรณ์  ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม 

ดร. ครรชติ  สงิห์สุวรรณ์ ประธานที่ประชุม  กล่าวต้อนรบัผู้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 

   ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ประชุม
เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559  ซึง่ไดจ้ดัสง่เอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยปรากฎอยู่ในสิง่ทีส่ง่
มาดว้ย 1 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึ่ง
ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  201,775,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
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วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ตามทีป่รากฎ

ในรายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายให ้คณุสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  เป็นผูช้ีแ้จง
ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 ดงันี้ 

• บรษิัทมรีายไดจ้ากการขายในปี 2559 จ านวน 3,936.43 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 238.36 ลา้น
บาทจากปี 2558 หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้ 6.45%  โดยมปีรมิาณการขายเพิม่ขึน้เลก็น้อยคอื 5.65% เมือ่เทยีบ
กบัปี 2558  ในขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ต่อตนัเปลีย่นแปลงเลก็น้อย   

• โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัมาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน 2 ลกัษณะคอื จากธุรกจิแปร
รูปผลติภณัฑเ์หลก็ จ านวน 2,908 ลา้นบาท หรอืประมาณ 74% และธุรกจิจดัหาเพือ่จ าหน่าย จ านวน 964 
ลา้นบาท ประมาณ 26% โดยปี 2559 สดัสว่นรายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพือ่จ าหน่ายเพิม่ขึน้ 31.6%  

• ผลประกอบการในปี 2559 สรุปไดด้งันี้ 
ตน้ทุนขาย  สามารถแบง่เป็นตน้ทุนขายทีเ่กดิจากการแปรรปูเหลก็ คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 80-85%  ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นที่ผนัแปรเพิม่ขึน้ลดลงตามราคาเหลก็ในตลาดโลก  และ
ตน้ทุนขายสว่นอื่นเช่น คา่ขนสง่เขา้วตัถุดบิ คา่แรงทางตรง คา่ใชจ้า่ยในการผลติ เป็นตน้   

• ก าไรขัน้ตน้  จ านวน 599.37 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ต่อยอดขาย 15.23% 
เพิม่ขึ้นจากปี 2558 ที่มอีตัราส่วนก าไรขัน้ต้น 5.25% โดยมสีาเหตุมาจากต้นทุนวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติ
ลดลง ตามสภาวะการราคาวตัถุดบิจากต่างประเทศ 

• คา่ใชจ้า่ยในการขาย ทีส่ าคญัของบรษิทัไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่ขนสง่, คา่น ้ามนั และ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายมจี านวน 86.45 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 16.76%  
จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้  5.65% จากปีก่อน  

• คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร มจี านวน 83.26 ลา้นบาท คดิเป็น 2.12% ต่อรายไดจ้ากการขาย  
ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงาน คา่ตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน  รวมถงึการ
ตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญู และการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

• ต้นทุนทางการเงนิ จ านวน 12.42 ลา้นบาท ลดลง 26.73%  จากการกู้ยมืเงนิสถาบนั
การเงนิ     เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการระหว่างงวดน้อยลง เน่ืองจากบรษิทัมสีภาพคลอ่งเพิม่
สงูขึน้จากผลการด าเนินงานระหว่างงวด 
 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามเกี่ยวกบัผลประกอบการ ซึ่งไม่มผีู้ใดซกัถาม 
ประธานฯ จงึสง่มอบใหค้ณุสรุพล สตมิานนท ์รายงานความคบืหน้าเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน้ให้
ทีป่ระชุมทราบว่า  

ปัจจบุนัมหีลายองคก์รตื่นตวัและใหค้วามส าคญัในการมสีว่นร่วมต่อตา้นและป้องกนัการคอรร์ปัชัน่  
ซึ่งมภีาคชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 บรษิัท และมบีรษิัทที่ผ่านและได้ใบรบัรองมาตรการป้องกนั
คอร์รปัชัน่ประมาณ 20% กว่าๆ  ซึ่งเป็นบรษิัทที่มรีะบบการควบคุมภายในพร้อมในการยื่นขอรบัรองฯ   
ส าหรับบรษิัทยงัไม่ผ่านการรบัรอง และยังคงต้องปรบัปรุงระบบ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษิัท
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ตระหนักดวี่าเรื่องนี้ส าคญั และให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนร่วมต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่   ทัง้นี้ สามารถ
อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นรายงานประจ าปี 2559 หน้า 46 

เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระพจิารณารบัทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 3 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ท าใหก้ารประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 61 
ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้202,224,785 หุน้  
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2559 ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี และได้จดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุ้นทราบแลว้ โดยมอบหมายให ้คุณแสงรุง้ 
นิตภิาวะชน  เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปไดด้งันี้  

 
• งบแสดงฐานการเงนิ   

 ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

สนิทรพัย์รวม  1,753.84 1,210.54 543.3 44.9% 
สนิทรพัย์หมนุเวยีนรวม  1,228.20 732.93 495.3 67.6% 
  ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  327.33 239.82 87.51 36.5% 
  สนิคา้คงเหลอื  568.72 321.41 247.3 76.9% 
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน  525.63 477.61 48.02 10.1% 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  481.67 435.50 46.17 10.6% 
  อื่น ๆ  43.96 42.11 1.85 4.4% 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 704.22 449.45 254.8 56.7% 
  หนี้สนิหมนุเวยีน (ลา้นบาท) 670.1 416.62 253.5 60.8% 
  หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (ลา้นบาท) 34.13 32.82 1.31 4% 
หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.67 0.59   
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,049.61 761.09 288.5 37.9% 
  ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 300 300   
  ก าไรสะสม 599.87 310.11 289.8  93.4% 
  อื่น ๆ 176.75 150.99   
ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท) 3.50 2.54   
จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้)  300 300     

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 5 ของ 16 หน้า 

• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

 ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 3,936.43 3,698.07 238.36 6.4% 
รายไดร้วม 3,946.83 3,714.00 232.83 6.3% 
  ตน้ทุนขาย 3,337.06 3,503.76 -166.69 -4.8% 
  คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 169.71 147.92 21.79 14.7% 
  ตน้ทุนทางการเงนิ 12.42 16.94 -4.52 -26.7% 
ก าไรกอ่นภาษี 427.64 45.37 382.27 842.6% 
หกั ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล 85.81 12.17 73.64 605.1% 
ก าไรสทุธิ 341.83 33.20 308.63 929.6% 

 
 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  

คณุทองทศ  แพงลาด    ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดซ้กัถามลูกหนี้การคา้ ทีค่า้งช าระเกนิกว่า 6 เดอืน
และทีเ่กนิกว่า 12 เดอืน รวมประมาณ 9.6 ลา้นบาท ในขณะทีม่กีารตัง้คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ านวน 7.05
ลา้นบาท ไมท่ราบว่าในปีทีผ่่านมา บรษิทัไดม้กีารตดัหนี้สญูหรอืไม?่  

คุณปกรณ์  อ่อนแก้ว    ผู้จดัการฝ่ายบญัช ีกล่าวว่าไม่มกีารตดัหนี้สูญในปีที่ผ่านมา เป็นเพยีงการตัง้

ส ารองหนี้สงสยัจะสญูอย่างเดยีว 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2559 ส าหรบัรอบบญัชสี ิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย    202,224,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
ประธานฯ มอบหมายให ้คุณป่ินมณี เมฆมณัฑนา  ผู้ประสานงานการออกหุน้ปันผลและการ

ออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (2S-W1) เป็นผูก้ลา่วรายละเอยีดในวาระที ่4-
10  เน่ืองจากเป็นวาระทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัของบรษิทั  
 
วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายปันผล 

    จากนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯที่ก าหนดให้จ่ายในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสม
อื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯก าหนด ทัง้นี้การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการ
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ด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/
หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเหน็สมควร  
 

ทัง้นี้ ผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 
334,309,172 บาท ประกอบกบับรษิทัไดม้กีารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองครบแลว้ในอตัรารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ    
 

ดงันัน้ คณะกรรมการจงึไดม้มีตเิหน็สมควร ใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิจ่ายเงนิปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทั 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.5133 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 153,999,986 
บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่คดิเป็นอตัราเงนิปันผลจา่ยประมาณรอ้ยละ 46.07 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิ
เฉพาะของบรษิทั   โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิัท ในส่วนของธุรกจิทีไ่ม่ไดร้บั
การสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) ซึง่เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิ 
 

อนึ่ง ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัจิา่ยปัน
ผลระหว่างกาลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 (วนัที่ 1 
มกราคม 2559 – 30 มถิุนายน 2559) ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 23,999,998 บาท โดยบรษิทั
ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2559   ดงันัน้ คงเหลอืปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่ในครัง้นี้ใน
อตัราหุน้ละ 0.4333 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 129,999,988 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.   จา่ยปันผลเป็นหุน้สามญั ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล จ านวนไมเ่กนิ 99,999,990 หุน้ หรอืคดิ
เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 99,999,990 บาท  

       ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการค านวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บรษิทัจะตดั
เศษหุน้ดงักลา่วทิง้ และจา่ยปันผลเป็นเงนิสดแทน ในอตัราหุน้ละ 0.3333 บาท  

2.   จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 29,999,998 บาท ทัง้นี้ เศษหุ้นจากการ
จ่ายหุ้นปันผลตามขอ้ 1. ที่จะจ่ายเงนิสดใหก้บัผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลท าใหเ้งนิปันผลทีจ่่ายในรูปเงนิสดมี
จ านวนมากกว่า 29,999,998 บาทได ้ 

 อย่างไรกต็าม เมือ่รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่า่ยทัง้สองสว่นจะมจี านวนเงนิรวมเท่ากบั 129,999,988 บาท 
 

 ทัง้นี้ เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษ ีณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยจะน าปันผลสว่นที่
เป็นเงนิสดช าระภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาไดร้บัเครดติภาษใีนการค านวณภาษเีงนิปัน
ผลตามมาตรา 40 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร 

โดย 

• วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลและหุน้ปันผล (Record Date) เป็นวนัที ่ 11 
พฤษภาคม 2560 

• และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 

• ก าหนดจา่ยปันผลภายใน วนัที ่25 พฤษภาคม 2560  
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จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีู้ใดซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอให้ที่
ประชุมลงมต ิ
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 

2559 ในอตัราหุน้ละ 0.5133 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 153,999,986 บาท โดยเป็นการจา่ย
ปันผลจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทั ในส่วนของธุรกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
(Non-BOI) และตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 
ได้อนุมตัจิ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวด 6 
เดอืนแรกของปี 2559 (วนัที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มถิุนายน 2559) ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท 
คดิเป็นจ านวนเงนิ 23,999,998 บาท โดยบรษิัทไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อวนัที่ 8 
กนัยายน 2559 ดงันัน้ คงเหลอืปันผลที่จะจ่ายเพิม่ในครัง้นี้ในอตัราหุ้นละ 0.4333 บาท หรอืคดิ
เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 129,999,988 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษิัทในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 

99,999,990 หุน้ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 99,999,990 บาท อนึ่ง ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายใด
มเีศษของหุน้จากการค านวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่วแลว้ บรษิทัจะตดัเศษหุน้
ดงักล่าวทิ้ง และจ่ายปันผล   เป็นเงนิสดแทนจากการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.3333 
บาท  

2. จา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 29,999,998 บาท ทัง้นี้ เศษหุน้
จากการจา่ยหุน้   ปันผลตามขอ้ 1. ทีจ่ะจา่ยเงนิสดใหก้บัผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลท าใหเ้งนิปันผล
ทีจ่า่ยในรูปเงนิสดมจี านวนมากกว่า 29,999,998 บาทได ้อย่างไรกต็าม เมือ่รวมจ านวนเงนิปัน
ผลทีจ่า่ยทัง้สองสว่นจะมจี านวนเงนิรวมเท่ากบั 129,999,988 บาท 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัปันผล (Record Date) ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  12  พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ทุกประการ  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,224,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 ของ

บริษทั    (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า 

  เน่ืองดว้ยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และเพือ่เป็นการระดม
ทุนส าหรบัใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคตของบรษิทั และ/หรอืบรษิทั
ย่อย รวมทัง้ช่วยลดภาระดอกเบีย้เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ  

ดงันัน้ เมื่อพจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น แผนการใชเ้งนิ และผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัจากการเพิม่ทุนแลว้  คณะกรรมการจงึมคีวามประสงคจ์ะน าเสนอการออกและเสนอ
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ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่1 (2S-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอื
หุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ 

 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย (กรณีมเีศษให้ปัดทิ้ง) คดิเป็น
จ านวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่วย (ค านวณจากทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
299,999,971 บาท)  

และก าหนดราคาการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิเท่ ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (เจ็ดบาทห้าสบิ
สตางค)์ อตัราการใช้สทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น อายุของใบส าคญัแสดง
สทิธเิท่ากบั 2 ปี (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 3)  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมการของบรษิทั ไม่ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิัท ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเพิม่ทุน หากการไม่ปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่บรษิัท ผู้ถอืหุ้นสามารถฟ้องเรยีกร้องค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัท ได้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุให้
กรรมการหรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมชิอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธฟ้ิองเรยีกคนื
ประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

โดย 

• วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลและหุน้ปันผล (Record Date) เป็นวนัที ่ 11 
พฤษภาคม 2560 

• และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 

ในการนี้ หุน้ปันผลทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัโดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 จะไมไ่ด้
รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัครัง้ที ่1 ของบรษิทั (2S-W1) เน่ืองจากไดก้ าหนดวนัปิด
สมดุทะเบยีนส าหรบัสทิธใินการรบัปันผลและสทิธใินการรบัใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนัเดยีวกนั 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสีเ่สยีงของผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
มติ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมาทุกประการ และมมีตอินุมตัมิอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี านาจใน
การก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยรวมถงึการ
ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึ่งรวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิและหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจาก
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การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยก าหนดใหว้นัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) 
วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2560   

ทัง้นี้ หุน้ปันผลทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัโดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 จะไมไ่ดร้บั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัครัง้ที ่1 ของบรษิทั (2S-W1) เน่ืองจากไดก้ าหนด
วันปิดสมุดทะเบยีนส าหรบัสทิธใินการรบัปันผลและสทิธใินการรบัใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนั
เดยีวกนั    ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,224,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 6 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ท าใหก้ารประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 63 
ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้202,227,787 หุน้  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 299,999,985 บาท เป็น 

299,999,971 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนท่ียงัมิได้จดัสรรจ านวน 14 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท 

สบืเน่ืองจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2556 ไดม้มีตอินุมตักิาร
จ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิัทในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล คดิเป็นจ านวน 
49,999,998 หุ้น ซึ่งผลจากการจดัสรรหุน้ปันผล มผีู้ถอืหุน้ไดร้บัหุน้ปันผลทัง้ส ิน้ 49,999,984 หุ้น จงึมหีุน้
จดทะเบยีนทีเ่หลอืการจดัสรรหุน้ปันผลครัง้ดงักลา่ว จ านวน 14 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 
14 บาท  

ดังนัน้ คณะกรรมการบรษิัทจงึขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ  299,999,985 บาท เป็น 
299,999,971 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมไิด้จ าหน่ายซึง่เป็นหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่เหลอืจาก
การจดัสรรหุ้นปันผลตามมตทิี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 และไม่ได้มไีว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพหลกัทรพัยใ์ดๆ ของบรษิทั จ านวน 14 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 14 บาท 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 10 ของ 16 หน้า 

มติ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 299,999,985 
บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ าหน่ายซึ่งเป็นหุน้สามญัจด
ทะเบยีนทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 และไมไ่ด้
มไีว้เพื่อรองรบัการแปลงสภาพหลกัทรพัยใ์ดๆ ของบรษิทั จ านวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท มลูคา่รวม 14 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
วาระท่ี  7  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด

ทุนจดเบยีน  

สบืเนื่องจากมตลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามระเบยีบวาระที่ 6 เพื่อให้การลดทุนเป็นไป
โดยถูกต้องและมผีลบงัคบัตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จงึขอให้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์ข้อ 4 ของ
บรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 299,999,971 บาท (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั

เกา้รอ้ยเจด็สบิเอด็บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 299,999,971   หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั

เกา้รอ้ยเจด็สบิเอด็หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1  บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 299,999,971   หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั

เกา้รอ้ยเจด็สบิเอด็หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทัง้นี้  ให้บุคคลที่
คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน    ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 11 ของ 16 หน้า 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,971 บาท เป็น 

499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท มลูค่ารวม 199,999,980 บาท 

สบืเน่ืองจากการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัในอตัรา 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล 
คดิเป็นจ านวนไมเ่กนิ 99,999,990 หุน้ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 99,999,990 บาท ตามวาระที ่4  

และการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัครัง้ที่ 1 ของบรษิัท (2S-W1) ในอตัรา 3 
หุ้นสามญัเดมิต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (กรณีมเีศษให้ปันทิ้ง) จ านวนไม่เกนิ 99,999,990 หน่วย 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ ตามวาระที ่5  

 

 ดงันัน้ เพือ่เป็นการรองรบัการด าเนินการดงักลา่ว คณะกรรมการบรษิทัจงึไดเ้สนอใหเ้พิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิัทจากเดมิ 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท  มูลค่ารวม 199,999,980 บาท (สิง่ที่สง่มาดว้ย
ล าดบัที ่ 4 แบบเพิม่ทุน) 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จากเดิม
จ านวน 299,999,971 บาท เป็นจ านวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 
199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมจ านวน 199,999,980 บาท เพื่อรองรบั
การจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั และการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัครัง้ที ่ 1 
ของบรษิทั (2S-W1) ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ทุกประการ  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 
วาระท่ี  9  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบยีน 

      เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ในวาระที่ 8  จงึเสนอให้พจิารณา
แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน ซึง่ใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และให้
ใชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

 

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 12 ของ 16 หน้า 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 499,999,951 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้
รอ้ยหา้สบิเอด็บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 499,999,951   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้
รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 499,999,951 หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้
รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบริคณห์สนธ ิข้อ  4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทัง้นี้  ให้บุคคลที่
คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิี่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณชิย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี  10  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 199,999,980    หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท     

สบืเน่ืองจากการอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ในวาระที ่8  คณะกรรมการบรษิัท
จงึขอเสนอให้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 99,999,990 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการ
จา่ยปันผลเป็นหุน้ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล   

2.  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 99,999,990 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (2S-W1) 

 

ซึ่งหุ้นปันผลที่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัในครัง้นี้  จะไม่ได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั
ครัง้ที ่1 ของบรษิทั (2S-W1) เน่ืองจากไดก้ าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนส าหรบัสทิธใินการรบัปันผลและสทิธิ



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 13 ของ 16 หน้า 

ในการรบัใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนัเดยีวกนั คอื ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะได้รบัสทิธ ิ(Record Date) 
วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560   

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน  
199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอยีดที่น าเสนอข้างต้น  ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

เน่ืองจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี จงึขอมอบหมายใหพ้ลเอกไพรชั  โพธิอ์ุบล  
กรรมการอสิระ เป็นผูช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ในรายละเอยีดของวาระนี้ว่า 

ตามข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 18 ก าหนดให้ “การประชุมสามญั ผู้ถอืหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการผูอ้ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุและครบวาระ ไดแ้ก่  
 

ก.  ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ    
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 

ข.  นางจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 

ค.  นายธนทตั  ชวาลดฐิ   กรรมการ 
 

ทัง้นี้  ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณา
คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 22 
ธนัวาคม 2559 – 10 กุมภาพนัธ์ 2560 ไม่ปรากฎผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัคดัเลอืกเป็นกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาคุณสมบตักิรรมการและกรรมการ
อสิระที่ออกตามวาระ  โดยดูถงึความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา  รวมทัง้
คุณสมบตัติามกฎหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ ร่วมกนัก ากบัดูแล
กจิการอนัเป็นประโยชน์ตอ่บรษิทั  จงึขอเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 ท่าน
กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดัง
รายละเอยีดประวตัยิ่อของกรรมการแต่ละท่าน ไดป้รากฎอยู่ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ของหนังสอืเชญิประชุม   



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 14 ของ 16 หน้า 

 จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ 

มติ ที่ประชุมมมีตเิสยีงส่วนใหญ่อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่ง อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์ 
เหน็ดว้ย  จ านวน  202,226,637 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.999   
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน               1,150  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.001   
งดออกเสยีง   จ านวน                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  

นางจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  
 

เหน็ดว้ย  จ านวน  202,226,637 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.999  
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน               1,150  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.001  
งดออกเสยีง   จ านวน                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0 

นายธนทตั  ชวาลดฐิ   
 

เหน็ดว้ย  จ านวน      202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00   
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0   
งดออกเสยีง   จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0   

 
วาระท่ี  12 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
โดยมอบหมายใหน้ายสรุพล  สตมิานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั 
ในรูปของเงนิเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ซึง่สดุแลว้แต่ทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้จะก าหนด  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาถงึความเหมาะสมและ
ความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มขีนาดใกล้เคยีงกัน 
ประกอบกบักจิการมกีารขยายธุรกจิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ ภาระกจิของกรรมการจงึเพิม่ขึน้จากหลายปี
ที่ผ่านมา  จงึมมีตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ฐีานะเป็นผู้บรหิาร ประจ าปี 2560 ในรูปแบบ
เงนิเดือน คอื ส าหรับประธานกรรมการ อัตราเดอืนละ 50,000 บาท และกรรมการในอตัราเดอืนละ 
30,000 บาท และค่าเบีย้ประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน  ส าหรบัค่าตอบแทนพเิศษจะพจิารณา
จากผลการด าเนินงานของบรษิทัปี 2560 แต่ทัง้นี้จ านวนรวมกนัไมเ่กนิ 4.00 ลา้นบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณาเงนิคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้ก่กรรมการดงักลา่ว 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ 
โดยมตวิาระนี้ให้ถอืคะแนนสองในสามเสยีงของผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง ทัง้นี้ กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีจะงดออกเสยีงในวาระนี้ 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 15 ของ 16 หน้า 

มติ ที่ประชุมมมีตเิสยีงส่วนใหญ่อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ฐีานะเป็นผู้บรหิาร ประจ าปี 
2560 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  188,789,487   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย           0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 

 
วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 

ก่อนด าเนินการในวาระนี้  ประธานฯ แจง้ใหท้ราบผูถ้อืหุน้ทราบว่า   คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
ปี 2559 มจี านวนเพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ไดอ้นุมตัไิวจ้ านวน 780,000 บาท 
รวมเป็นเงนิ 1,870,000 บาท  เนื่องจากจ าเป็นต้องแต่งตัง้ บรษิัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ผู้สอบบญัชี
ให้กบับรษิทั แกรนดอ์ุตสาหกรรมเหลก็รูปพรรณ จ ากดั (บรษิัทย่อย) แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิทีถ่อนตวั
จากการตรวจสอบงบการเงนิปี 2559 กระทนัหนั และมกีารประเมนิการดอ้ยคา่เงนิลงทุนบรษิทัย่อยเพิม่   

จากนัน้ได้มอบหมายให้ คุณจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอยีด
ของวาระต่อไปว่า 

การเลอืกผู้สอบบญัชีและการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้พจิารณาทัง้ด้านศักยภาพของส านักงานผู้สอบบญัช,ี 
คุณวุฒขิองตวัผู้สอบบญัช ีและรูปแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตุสมผลของอตัราคา่สอบ
บญัช ี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ได้ร่วมกนัพจิารณาแลว้  มคีวามเหน็
ว่าบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั มคีณุสมบตัคิรบถว้น และเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวาง    จงึเหน็สมควร 
ให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุน้ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2560 โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงันี้ 

- นายสมคดิ เตยีตระกูล        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 
- นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3322 และ/หรอื 
- นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977  และ/หรอื 
- นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 

 

ซึ่งผู้สอบบญัชทีี่เสนอข้างต้นนัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทั
ย่อย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด   

โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2560 เป็นจ านวน 1,710,000 บาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบญัช ีเช่น ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พกั ในการตรวจสอบบญัช ีและ
สงัเกตการณ์ตรวจนับสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ ก าหนดใหจ้า่ยตามจ านวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 16 ของ 16 หน้า 

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั ประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชตีามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระที่
ไดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ซกัถามหากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

 ไม่มผีู้ใดซกัถามหรอืเสนอเรื่องอื่นใดใหพ้จิารณาอกี  ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2560 และกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.50 น. 

             
 
            

       (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์)  

 

 

 

  
    

 
ลงชื่อ    ประธานทีป่ระชุม 

ลงชื่อ    ผูบ้นัทกึการประชุม  
    (นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท) 

 



ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

ประสบการณท์ํางาน  

1.  บรษัิทจดทะเบยีน  จํานวน    1  บรษัิท 
2535 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 

2.  บรษัิททั่วไป   จํานวน    2  บรษัิท 
2537 – ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท นสีเทริน์สตลี จํากดั  
2558 – ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ บรษัิท แกรนดอ์ตุสาหกรรมเหล็กรปูพรรณ จํากดั  

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     26  ปี (วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535) 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั   73,227,240 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 18.31 ของทนุจดทะเบยีนชําระแลว้ 
(ณ วนัที ่15  กมุภาพันธ ์2561) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 / จาํนวนทีจ่ดัประชุม 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 ครัง้   
คณะกรรมการบรษัิทฯ    4 / 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  1 / 1 ครัง้ 

สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา - ไมม่ ี-                                                                                       

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ   - ไมม่ ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั    -ไมม่-ี   

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

 

ชือ่  นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู   
 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

อาย ุ   58 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
การอบรม  - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร สถาบนัวชิาการ 
   ป้องกนัประเทศ รุน่ที ่5222 
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู 
     สถาบนัพัฒนาขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม รุน่ที ่12 
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่8 

  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 
 
 
 
 
 



ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

      

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ํางาน  

1.  บรษัิทจดทะเบยีน  จํานวน    1  บรษัิท 
2535 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท 2 เอส เมทัล จํากดั (มหาชน) 

2.  บรษัิททั่วไป   จํานวน    2  บรษัิท 
2537 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท นสีเทริน์สตลี จํากดั  
2558 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บรษัิท แกรนดอ์ตุสาหกรรมเหล็กรปูพรรณ จํากดั  

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   26  ปี (วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535) 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั   23,278,826 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 5.82 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
(ณ วนัที ่15  กมุภาพันธ ์2561) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 / จาํนวนทีจ่ดัประชุม 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ    4 / 4 ครัง้ 

สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา - ไมม่ ี-                                                                                       

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ   - ไมม่ ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั    -ไมม่-ี 

 

 

 

 

 

   

 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

   

ชือ่  นายแสงรุง้   นติภิาวะชน   
 กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ  

อาย ุ   49 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ -   บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม -  บรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  
 -   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 
 
 
 
 



ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

   

 

 

 

          

 

 

ประสบการณท์ํางาน  

1.  บรษัิทจดทะเบยีน  จํานวน    2  บรษัิท 
2558 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการอสิระ บรษัิท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษัิท รชิ สปอรต์ จํากดั (มหาชน) 

2.  บรษัิท/นติบิคุคลทั่วไป  จํานวน    4  บรษัิท 
2560 – ปัจจบุนั  - กรรมการสภาองคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ 
2560 – ปัจจบุนั  - อนุกรรมการยทุธศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 
2560 – ปัจจบุนั  - ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์สหกรณ์กรมแผนทีท่หาร จํากดั 
2559 – ปัจจบุนั  - ทีป่รกึษาประธานกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2  ปี (วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 15 ธนัวาคม 2558) 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั   - หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 ของทนุจดทะเบยีนชําระแลว้ 
(ณ วนัที ่15  กมุภาพันธ ์2561) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 / จาํนวนทีจ่ดัประชุม 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ    4 / 4 ครัง้ 

สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา - ไมม่ ี-                                                                                       

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ   - ไมม่ ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั    -ไมม่-ี 
 
 
 

*  คณุสมบัตขิองคณะกรรมการอสิระประกอบอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

 

 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

 

ชือ่  พลเอกไพรัช  โพธิอ์บุล    
 กรรมการ / กรรมการอสิระ*  
อาย ุ   61 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ - ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ กรมแผนทีท่หาร  
การอบรม - โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (จปร. 27) 
 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที ่52 
 - หลกัสตูรเสนาธกิารทหารอากาศ รุน่ที ่39 
 - หลกัสตูรวทิยาลยัเสนาธกิารทหาร รุน่ที ่47 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่
123/2559 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 
    
  
  
 
 
 
 
 



ประวติัโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ (เพ่ิมเติม) 

 

   

 

 

 

          

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณท์ํางาน  

1.  บรษัิทจดทะเบยีน  จํานวน    2  บรษัิท 
2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 
2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรชัน่ 
2556 – 2558 - กรรมการและกรรมการบรหิาร บล.จัดการกองทนุ เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 - กรรมการ บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน)  

2.  บรษัิททั่วไป   จํานวน    5  บรษัิท 
2560 – ปัจจบุนั - รองประธาน สภาวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย-อาเซยีน  
2560 – ปัจจบุนั - คณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบรุ ี
2556 – ปัจจบุนั - ผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนเทพศรินิทร ์
2558 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บรษัิท เอสซเีอ็น แคปปิตอบ จํากดั  
2558 – ปัจจบุนั - กรรมการ สมาคมมติรภาพไทย - กมัพชูา  
2556 – 2559 - รองประธานกรรมการ สภาวฒันธรรมไทย-จนี และสง่เสรมิความสมัพันธ ์  
2554 – 2557 - กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค  
2555 – 2557 - ผูอํ้านวยการ ธนาคารออมสนิ  

 

ชือ่  นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี    

อาย ุ   48 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติสาขาธรุกจิระหวา่งประเทศ  
การอบรม   Schiller International University, London, England 
   - ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยั

กรงุเทพ 
- Certificate of Thailand Government Savings Bank 
  Management Leadership Program, Marshall School of 
Business, University of Southern California 

- หลกัสตูร Director Certification Program : DCP รุน่ที ่100/2551 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (รุน่ 8) 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์รุน่ที ่3 (TEPCoT3) สถาบนั
วทิยาการการคา้ 

- หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสําหรับนักบรหิารระดบัสงู (ปปร. 
รุน่ 14) สถาบนัพระปกเกลา้ 

- Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of 
Pennsylvania 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (รุน่ 16) สถาบนัพัฒนาขา้ราชการฝ่ายตลุา
การศาลยตุธิรรม 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วพน. รุน่ 4) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพัฒนาเมอืง (รุน่ที ่4) วทิยาลยัพัฒนามหา
นคร มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

- หลกัสตูรการบรหิารการรักษาความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมภาครัฐรว่มเอกชน รุน่ที ่3 
(บรอ.3) กองบญัชาการศกึษา สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ

- หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส. รุน่ 6) สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 

 
 
  
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 



2553 – 2555 - กรรมการผูจั้ดการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  
 
 

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   - 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั   - หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 ของทนุจดทะเบยีนชําระแลว้ 
(ณ วนัที ่15  กมุภาพันธ ์2561) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 / จาํนวนทีจ่ดัประชุม  - 

สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา - ไมม่ ี-                                                                                       

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ   - ไมม่ ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั    -ไมม่-ี 
 

*  คณุสมบัตขิองคณะกรรมการอสิระประกอบอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 การเลือกผูส้อบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไดผ้่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพ้จิารณาทัง้ดา้นศักยภาพของสํานักงานผูส้อบบัญช,ี คุณวฒุขิองตัวผูส้อบบัญช ี
และรปูแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตสุมผลของอตัราคา่สอบบญัช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ไดร้่วมกันพจิารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลาย
สํานักงานผูส้อบบัญช ี มคีวามเห็นว่าบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากัด มคีุณสมบัตเิหมาะสม และมสํีานักงานอยู่ทั่ว
โลก   จงึเห็นสมควร ใหนํ้าเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท แกรนท์ ธอนตัน 
จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท  สําหรับปี 2561 เป็น โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตฯ ดงันี ้

- นายสมคดิ  เตยีตระกลู ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 
(ลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท ปี 2560) 

- นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรัีตนช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 
 (ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท) 
- นางสาวศนัสนยี ์ พลูสวสัดิ ์  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6977 และ/หรอื  

(ลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท ปี 2555-2556 และ 2558-2559) 
- นายธรีศกัดิ ์  ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 

(ลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท ปี 2557) 
- นายนรนิทร ์  จรูะมงคล   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่8593 

 (ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท) 
 

ผูส้อบบัญชดีังกล่าว ไม่มคีวามสัมพันธ ์และไม่มปีระโยชน์สว่นไดเ้สยีใด ๆ กับบรษัิท/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่วแตอ่ย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 

 
โดยกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชปีระจําปี 2561 จํานวน 1,800,000 บาท ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ในการ

สอบบัญช ีเชน่ ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพั่ก ในการตรวจสอบบัญช ีและสังเกตการณ์ตรวจนับสนิคา้
คงเหลอื เป็นตน้ กําหนดใหจ้า่ยตามจํานวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี   

ตารางเปรยีบเทยีบกบัคา่สอบบญัชปีีกอ่น 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) 

คา่สอบบญัชขีองบรษัิท 1,710,000 1,800,000 

คา่สอบบญัชขีองบรษัิทยอ่ย 520,000 520,000 

รวม 2,230,000 2,320,000 
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       หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

 

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

 

(1) ข้าพเจ้า...................................................สญัชาติ...................อยูบ้่านเลขท่ี..................ถนน................................
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย์................. 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   2 เอส เมทลั จ ากดั  (มหาชน)   
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสียง 
(3)   ขอมอบฉนัทะให้       1. ...............................................................................................อาย.ุ.........................ปี 

  อยูบ้่านเลขท่ี...................... ถนน ................................... ต าบล/แขวง .......................................... 
  อ าเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณีย์.....................  

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

หรือ   3.  นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ63 ปี                        
บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2561   วนัพธุท่ี 4 เมษายน 2561  เวลา 10.30 น. ณ ห้องศาลาแดง, อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี 
ชัน้ 4 เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

 ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
          (                                                      ) 
  

 ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (.......................................................) 
  

 ลงช่ือ........................................................พยาน 
         (.......................................................) 
  

 ลงช่ือ........................................................พยาน 
         (.......................................................) 

หมายเหต ุ   
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าช่ือผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

(แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะมีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

เขยีนที.่......................................................................... 
 

วนัที.่.............เดอืน.................................พ.ศ. ..................... 

 
(1)  ขา้พเจา้...................................................................สญัชาต.ิ.................อยูบ่า้นเลขที.่.................

ถนน.....................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................

จังหวดั............................รหสัไปรษณีย.์............... 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท  2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน)  โดยถอืหุน้ทัง้ส ิน้รวม.............................หุน้  

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..........................เสยีง ดงันี ้

  หุน้สามัญ......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั................................เสยีง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้    1. ...........................................................................................อาย.ุ........ปี 

  อยูบ่า้นเลขที.่............... ถนน .................................. ตําบล/แขวง ............................ 

  อําเภอ/เขต ................................ จังหวดั ..............................รหสัไปรษณีย.์.............. 

 หรอื     2. นายสรุพล  สตมิานนท ์กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  อาย ุ57 ปี                        
               บา้นเลขที ่170/44 สขุมุวทิ 23 (ประสานมติร), คลองตนัเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

 หรอื     3. นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  อาย ุ63 ปี                        
                บา้นเลขที ่84/37 ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561   วันพุธที่ 4 เมษายน 2561  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งศาลาแดง, อาคารควิ
เฮา้ส ์ลมุพนิ ีชัน้ 4,  เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปใน
วนั เวลาและสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560  

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่2    พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานบรษิทัฯในรอบปี 2560   

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

  

สิ่งที่สง่มาด้วย 5 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

โปรดใส่

เคร่ืองหมาย

หน้าช่ือผู้ รับ

มอบฉนัทะ

เพียงช่ือเดียว 



 วาระที ่3   พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจาํปี 2560 สาํหรบัรอบบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่4    พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยปนัผล 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที่ 5    พิจารณ าอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษ ัท  จาก 499,999,951 บาท เป็น 
499,999,327  บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจํานวน 624 หุน้ มูลคา่ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบยีน 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิทัจาก 499,999,327  บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนจํานวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ํานวน 49,999,917 หุน้ มูล
คา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 49,999,917 บาท 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่8 พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิม่ทนุจดทะเบยีน 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
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วาระที ่10    พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และแตง่ต ัง้กรรมการเขา้ใหม่
เพิม่เตมิ 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 1.  นายสมบตั ิ ลสีวสัด ิต์ระกลู กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 2.  นายแสงรุง้  นติภิาวะชน   กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง   

 3.  พลเอก ไพรชั  โพธิอ์บุล  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง       

 4.  นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี แตง่ตัง้เป็นกรรมการใหมเ่พิม่เตมิ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง       

วาระที ่11   พจิารณาอนมุตักิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2561 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่12   พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง         

วาระที ่13   พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 26 และขอ้ 36  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง         

วาระที ่14   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ข
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เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุ
ประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   
กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุ
ในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
 
 
 

 ลงชือ่........................................................ผูม้อบฉันทะ 
 

        (.......................................................) 
  
 ลงชือ่.......................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
 

        (.......................................................) 
  
 ลงชือ่........................................................พยาน 
 

        (.......................................................) 
  
 ลงชือ่........................................................พยาน 
 

        (.......................................................) 
 

หมายเหต ุ   
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้น
ใบประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

4.  ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได ้โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอรม์ดงักลา่วแบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.ss.co.th 

5.   สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่: 
สํานักงานคณะกรมการ 
บรษัิท 2 เอส เมทัล จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่ 1 อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีชัน้ 27 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพ 10120 
โทร. (66) 0-2610-3883  โทรสาร (66) 0-2610-3871   
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561  เวลา 10.30 น. ณ ศาลาแดง, 
อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี ชัน้ 4,  เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 
วาระที.่.......เรือ่ง...................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วาระที.่.......เรือ่ง....................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วาระที.่.......เรือ่ง......................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วาระที.่.......เรือ่ง........................................................................................................................ 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วาระที.่.......เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชือ่กรรมการ .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ                                                       
และแต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

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

 

(1) ข้าพเจ้า......................................................................ส านกังานตัง้อยูบ้่านเลขท่ี.................ถนน................................
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย์....................... 

  ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  ........................................ ................................                                                                     
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท     2 เอส เมทลั  จ ากดั  (มหาชน)   

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................เสียง ดงันี ้
หุ้นสามญั........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสียง 

(2)   ขอมอบฉนัทะให้       1. ...............................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
  อยูบ้่านเลขท่ี...................... ถนน ................................... ต าบล/แขวง .......................................... 
  อ ำเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณีย์.....................  

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

หรือ   3.  นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  อาย ุ63 ปี                        
บ้านเลขที่ 84/37 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปี 2561   วนัพุธท่ี 4 เมษายน 2561  เวลา 10.30 น. ณ ห้องศาลาแดง, อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 4,  เลขท่ี 1 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

 (3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้       
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   มอบฉนัทะบางสว่น คือ   

    หุ้นสามญั................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................เสียง  
       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด................................เสียง       
 (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       วาระที่ 1   เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560   
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานบริษัทฯในรอบปี 2560   
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าช่ือผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      
วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

       วาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร และจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง   

วาระท่ี 5    พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 499,999,951 บาท เป็น 499,999,327  บาท โดยการตดั
หุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้จดัสรรจ านวน 624 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,999,327  บาท เป็น 549,999,244 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหมจ่ านวน 49,999,917 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 8  พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 9 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 49,999,917 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 10    พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมเ่พิ่มเติม 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 



 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 1.  นายสมบัต ิ ลีสวัสดิ์ตระกูล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      
 2.  นายแสงรุ้ง  นิตภิาวะชน   กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง   
 3.  พลเอก ไพรัช  โพธ์ิอุบล  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง       
 4.  นายวรวทิย์  ชัยลิมปมนตรี  แตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง       
 

วาระที่ 11   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 12   พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง         

วาระที่ 13   พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 36  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง         

วาระที่ 14   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
 

 ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
         (.......................................................) 
  

 ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (.......................................................) 
  

 ลงช่ือ........................................................พยาน 
         (.......................................................) 
  

 ลงช่ือ........................................................พยาน 
         (.......................................................) 
 

หมายเหต ุ   
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้  
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  

ก. หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข. หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวารถท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส  เมทลั จ ากดั (มหาชน)  
 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 วันพุธท่ี 4 เมษายน 2561  เวลา 10.30  ณ ห้องประชุมศาลาแดง   
อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ชัน้ 4 เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

วาระที่........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่........เร่ือง........................................................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่........เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ .................................................................................................................. 

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

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

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

    เหน็ด้วย     ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง 
 



 

เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผูถื้อหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

 

 

 

 

    ตาํแหนง่ในบรษิทัฯ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
    จาํนวนหุน้ทีถ่อื (ณ วนัที ่9 มนีาคม 2561) - ไมม่ ี- 
    สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา   วาระที ่11                                                                                      

          

 

 

   ตาํแหนง่ในบรษิทัฯ            กรรมการ / กรรมการอสิระ  
   จาํนวนหุน้ทีถ่อื (ณ วนัที ่9 มนีาคม 2561) - ไมม่ ี- 
   สว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา   วาระที ่11                                                                                       
 

 

 

กรรมการอิสระ หมายถึงบคุคลท่ีมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจํานวนทุนจดทะเบยีนที่ออกและเรยีกชําระแลว้ของบรษัิท และบรษัิทที่เกีย่วขอ้ง
โดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นผูท้ีม่คีวามสัมพันธก์ับบรษัิทและบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งในลักษณะทีม่สีว่นไดเ้สยี หรอืไดผ้ลประโยชน์ใน
ดา้นการเงินหรือการบริหารงาน ทั ้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะ
ความสมัพันธด์งักลา่วดงัเชน่ 
-   เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจําหรอืผูม้อํีานาจ

ควบคมุ   
-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ เป็นผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิ  
-   เป็นผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิ เชน่ ซือ้/ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ซือ้ขายสนิทรัพย ์ให/้รับความชว่ยเหลอื

ทางการเงนิ เป็นตน้ 
3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบดิา

มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอื
บคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท 

4. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิทหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ และไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการ
ดําเนนิงานของบรษัิท 

5. ไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบในบรษัิทอืน่ อนัมสีภาพธรุกจิอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทางธรุกจิกบับรษัิท 
 

 

 

 

 

 

2  ชือ่   นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ            อาย ุ     63   ปี   
    สญัชาต ิ   ไทย ทีอ่ยู ่   เลขที ่84/37  ถนนนนทร,ี แขวงชอ่งนนทร,ี    
             เขตยานนาวา  กรงุเทพฯ 101200 
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 1.   ชือ่       นายสรุพล  สตมิานนท ์                 อาย ุ  57  ปี 
       สญัชาต ิ ไทย ทีอ่ยู ่   เลขที ่170/44  สขุมุวทิ 23 (ประสานมติร),  
                                             เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

 

 



 

เงือ่นไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
 

1. วธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยืน่เอกสารหรอืหลักฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุ
กอ่นเวลาประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 09.30 น. ของวนัวนัพธุที ่4 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 
 
2. เงือ่นไขและวธิกีารมอบฉันทะ 
2.1.   ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

2.1.1   กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ ึง่ปรากฏรปูถา่ยของผูถ้อื
หุน้ และยังไม ่ หมดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 

2.1.2   กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชญิประชุมซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 
(ข)   สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 2.1.1 ขา้งตน้

และผูม้อบฉันทะไดล้งชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
(ค)   เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตาม 2.1.1 ขา้งตน้ 

2.2.  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 
2.2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก)   เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 2.1.1 ขา้งตน้ 
(ข)   สําเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รับรองสําเนาถูกตอ้ง

โดยผูแ้ทนนิตบิุคคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูร้่วมเขา้ประชุมมี
อํานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็น   ผูถ้อืหุน้ 

2.2.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(ก)   หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 
(ข)   สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซ ึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดย

ผูแ้ทนนติบิคุคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค)   เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 2.1.1 ขา้งตน้ 

2.3   ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ใหนํ้าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้ังคบัโดยอนุโลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้รว่มประชมุซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทย
หรอืซึง่เป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัตอ่ไปนี ้

(ก)  หนังสอืรับรองการเป็นนิตบิุคคล อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ิต ิ
บุคคลนัน้ตัง้อยู่หรอืโดยเจา้หนา้ทีข่องนติบิุคคล ทัง้นี้ตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับนติบิุคคลผูม้ี
อํานาจลงลายมอืชือ่ผูกพันนติบิคุคลและเงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัอํานาจในการลงลายมอืชือ่ ทีต่ัง้
สํานักงานใหญ ่

(ข)   เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย
และใหผู้แ้ทนนติบิคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

 
3. การออกเสยีงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงทกุคราว หรอืในแตล่ะวาระการประชมุ ผูถ้อืหุน้รายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้
ทีต่นถอื (โดยถอืว่าหนึง่หุน้มหีนึง่เสยีง) เมือ่ส ิน้สุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอใหท้ีป่ระชมุ
ลงคะแนนเสยีง โดยจะแจง้วา่ “หากทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กมอืขึน้” ทัง้นีใ้นการรวบรวมคะแนน 
บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด 

ในกรณีผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทา่นใด เขา้รว่มประชมุภายหลงัจากทีม่กีารพจิารณาวาระ และประกาศผล
การลงคะแนนเสยีงเสร็จสิน้ไปแลว้  บรษัิทขอสงวนสทิธงิดเวน้การนับคะแนนของผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทา่น
นัน้ในวาระดงักลา่ว  แตย่ังคงสามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ฉพาะวาระทีเ่หลอือยูเ่ทา่นัน้ 
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ข้อบงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง 
หมวด 4  การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 35.  การประชมุใหญ่ของบรษัิทใหจั้ดขึน้ ณ ทอ้งทีอ่ันเป็นทีต่ัง้สํานักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืจังหวัดใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ ืน่
ใดตามทีค่ณะกรรมการจะกําหนด 

ขอ้ 36.   ใหม้กีารประชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ การประชมุเชน่ว่านี้ใหเ้รยีกว่า “ประชมุสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวใหก้ระทําภายในสีเ่ดอืนภายหลังการสิน้สดุรอบปีทางการบัญชขีองบรษัิท การประชมุผูถ้อืหุน้ คราวอืน่ ๆ ให ้
เรยีกวา่ “ประชมุวสิามัญ” 

  คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไมน่อ้ยกวา่หนึง่
ในหา้ของจํานวนทีจํ่าหน่ายไดทั้ง้หมด หรอืจํานวนผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้รวมกันไม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสบิ
ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดทั้ง้หมดเขา้ชือ่กันทําหนังสอืในฉบับเดยีวกันรอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการประชมุวสิามัญก็ได ้
โดยในหนังสอืรอ้งขอนั้นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รยีกประชุมเพื่อการใดไวใ้หช้ัดเจน คณะกรรมการตอ้งจัดประชุมภายใน 1 
เดอืน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 37.  ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหค้ณะกรรมการจัดทําหนังสอืนัดประชมุระบสุถานที ่วัน เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ 
เพื่ออนุมัต ิหรือเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนาย
ทะเบยีนบรษัิทมหาชนทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวัน (7 วัน) กอ่นวันประชมุ และใหโ้ฆษณาคําบอกกวา่นัดประชมุใน
หนังสอืพมิพไ์มน่อ้ยกวา่สาม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิตอ่กนั  

ขอ้ 38.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจํีานวนผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้ (25) 
คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดทั้ง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ชั่วโมงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุ
ไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีกํ่าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอัน
ระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม ่และใหส้ง่หนังสอืนัด
ประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
 การมอบฉันทะจะตอ้งทําเป็นหนังสอื ลงลายมอืชือ่ผูรั้บมอบฉันทะ และทําตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจํากัด

กําหนด โดยใหม้อบแกป่ระธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการกําหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นมอบฉันทะเขา้
ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้รีายการดงัตอ่ไปนี ้
(1) จํานวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉันทะนัน้ถอือยู ่
(2) ชือ่ผูรั้บมอบฉันทะ 
(3) ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ขอ้ 40.  การประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามลําดับระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แตท่ีป่ระชมุจะมมีตใิหเ้ปลีย่น
ลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ    

 เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันได ้
ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดทั้ง้หมด อาจขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากที่
กําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุได ้

    ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพิม่เตมิไม่
เสร็จ และจําเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให ้
คณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุระบสุถานที ่วัน เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) 
วันกอ่นการประชมุ ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย 
โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิตอ่กนั  

ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมอ่าจปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้
ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีตไ่ม่สามารถปฏบิัต ิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 42.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่ง
ใด ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ   

ขอ้ 43.   การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมัตกิจิการใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แตจ่ะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้บงัคับนี ้หรอืกรณีอืน่
ตามทีก่ฎมายจะกําหนดไว ้หรอืในกรณีดังตอ่ไปนี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืการโอนกจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นทีสํ่าคญัใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
ข. การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทมหาชนอืน่ หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
ค. การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคัญ การมอบหมาย

ใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบคุคลอืน่ โดยมวีัตถุประสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทุน
กนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท  
จ. การเพิม่ทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษัิท หรอืการยกเลกิบรษัิท 
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เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 
           บรษัิท 2 เอส เมทัล จํากดั (มหาชน) 
 
 เนือ่งจากทางบรษัิทฯ เห็นวา่ สือ่อเิลคโทรนกิสเ์ป็นการสือ่สารทีช่ว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ยและลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิบรษัิทฯ จงึไดจั้ดทํารายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบของ CD ROM เพือ่สง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทุก
ท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2561 รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง
เว็บไซตข์องทางบรษัิทฯ ซึง่ทา่นสามารถเขา้ไปดขูอ้มลูไดท้ี ่www.ss.co.th 
 
 อยา่งไรก็ตาม หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอรับรายงานประจําปี 2560 เป็นรปูเลม่  ผูถ้อืหุน้สามารถ        
แจง้ความจํานงขอรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านใหช้ดัเจนลงในแบบขอรับเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มกับหนังสอืเชญิ
ประชุม     ผูถ้อืหุน้ฉบับนี้  แลว้ส่งแฟกซก์ลับมายังหมายเลข (66) 0-2610-3871 บรษัิทฯ จะดําเนินการจัดส่ง
รายงานประจําปี 2560 ใหท้า่นทางไปรษณีย ์
 
ชือ่ผูถ้อืหุน้ .................................................................................................................. 

ทีอ่ยู ่  .................................................................................................................. 

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

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

โทรศพัท ์ ............................................................................................. 
 

 

 

หรอื   ผูถ้อืหุน้สามารถตดิตอ่ขอรับเองไดท้ี ่    
สํานักงานคณะกรรมการบรษัิท 
บรษัิท 2 เอส เมทัล จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่ 1 อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีชัน้ 27 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพ 10120 
โทร. (66) 0-2610-3883 
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http://www.ss.co.th/


 

 

แผนที่สถานที่จัดการประชุม 
 

ณ หอ้งศาลาแดง , อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีช ัน้ 4, เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  
กรงุเทพมหานคร   

โทรศพัท ์02-6103883 โทรสาร 02-6103871 

 

 
สายรถเมล์ที่ผ่าน : 62, 17, 22, 116, 149 

รถไฟ้ฟ้า MRT  : สถานีลุมพนีิ  
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