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บริษัท 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

2S Metal Public Company Limited 

 
หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 

ของ 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

 
 
ที ่2S_BoD004/2562      วนัที ่22  มนีาคม 2562 
 
เร ือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.   สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 

2. รายงานประจําปี 2561 ในรปูแบบ QR Code บนแบบลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
3. ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออก

ตามวาระ 
4. เอกสารประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจําปี 2562 และกําหนดคา่ตอบแทน 
5. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  
6. ขอ้มูลกรรมการอสิระที่ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชมุ พรอ้มคํานยิามของกรรมการอสิระ 
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวธิีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 
8. ขอ้บงัคบับรษัิท เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
9. แบบคําขอรายงานประจําปีเป็นรปูเลม่สิง่พมิพ ์

 10. แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุ 
 11. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท มมีตกํิาหนดนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ในวันพุธที ่24 เมษายน 
2562 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร 1, อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี ชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  การประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ปี 2561 ไดจั้ดขึน้ในวันที ่4 เมษายน 2561  โดยมี
สําเนารายงานการประชุมแนบมาพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ (สิง่ที่ส่งมาดว้ย 1) รวมทัง้ไดม้ีการ
เผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ ไดม้กีารบันทกึรายงานการประชมุสามัญผู ้
ถอืหุน้ประจําปี 2561 ทีไ่ดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่4 เมษายน 2561 ไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ จงึเห็นสมควรใหเ้สนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

วาระที ่ 2   พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯในรอบปี 2561 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  รายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2561  ดังปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2561 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้

ความเห็นคณะกรรมการ พจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้รับทราบผลการดําเนินงานของ
บรษัิทฯ ในรอบปี 2561    
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วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจาํปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั  ซึง่กําหนดใหบ้รษัิทตอ้งมี
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีอนุมัต ิ โดยงบการเงนิของบรษัิท ไดผ้่านการพจิารณาสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้  โดยสรปุสาระสําคัญได ้
ดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประจาํปี 2561 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

สนิทรัพยร์วม 1,857.46 1,784.73 
หนีส้นิรวม 543.27 532.97 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,314.19 1,251.76 
รายไดร้วม 5,449.51 5,456.56 
กําไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิท  105.55 104.22 
กําไรตอ่หุน้ (บาท) 0.23 0.23 

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นหวัขอ้งบการเงนิของรายงานประจําปี 2561 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  พจิารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของ
บรษัิท ประจําปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแลว้   

 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรและการจา่ยปนัผล  

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

 จากผลการดําเนนิงานและฐานะการเงนิประจําปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบการเงนิเฉพาะของ
บรษัิทมผีลกําไรสทุธปิระมาณ 104.22 ลา้นบาท จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาจัดสรรกําไรดงันี ้

1.  จัดสรรเงนิกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,000,000 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 4.80 ของกําไร
สทุธจิากงบการเงนิเฉพาะบรษัิทในปี 2561 รวมเป็นสํารองตามกฎหมาย 45,000,000 บาท ครบตาม
อตัราทีต่อ้งสํารองตามกฎหมายรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

2.  จ่ายปันผลสําหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 63.0 ลา้นบาท คดิเป็น
อัตราเงนิปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 60.45 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2561 
ในสว่นของธรุกจิทีไ่มไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (Non-BOI) ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ย
ละ 20 ของกําไรสุทธ ิทัง้นี้ เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนดไว ้
โดยจะนําปันผลสว่นทีเ่ป็นเงนิสดชําระภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาไดรั้บเครดติ
ภาษีในการคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร 

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สงิหาคม 2561 ไดม้ีมตจิ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลเป็นเงนิสดจากผลการดําเนนิงานเฉพาะของบรษัิทสําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 (วันที ่1 
มกราคม 2561 – 30 มถินุายน 2561) ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิประมาณ 31.5 ลา้นบาท 
โดยไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วไปเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2561 ดังนัน้ คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจา่ย
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ในครัง้นี้อัตราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นจํานวนประมาณ 31.50 ลา้นบาท จากกําไรสุทธ ิและกําไรสะสม 
ของงบการเงนิเฉพาะบรษัิทสําหรับงวด 6 เดอืนหลังของปี 2561 (วันที ่1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 
2561) 

  
          ขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลทีผ่า่นมา 
 

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 2561 
(ปีทีเ่สนอจา่ย) 

2560 2559  

กําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท  (ลา้นบาท) 104.22 276.73 334.31 
จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 450 400 300 
กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.23 0.69 1.11 
อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.14 0.2850 0.5133 
คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยรวม (ลา้นบาท) 63.00 114.00 154.00 
คดิเป็นอตัราการจา่ยปันผลตอ่กําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 60.45 41.20 46.07 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารจา่ยปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ในอัตราหุน้ละ 0.14 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 63,000,000 บาท หรือคดิเป็นอัตราเงนิปันผลจ่าย
ประมาณรอ้ยละ 60.45 ของกําไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2561 ในสว่นของธรุกจิทีไ่มไ่ดรั้บ
การสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ซึง่การจา่ยปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลของบรษัิท   อนึง่ 
บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปเมือ่วันที ่12 กันยายน 2561 ในอัตราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นจํานวน
เงนิไมเ่กนิ 31.50 ลา้นบาท คงเหลอืปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่ในครัง้นีใ้นอัตราหุน้ละ 0.07 บาท หรอืคดิเป็นจํานวน
เงนิไมเ่กนิ 31.50 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดทีนํ่าเสนอขา้งตน้ทกุประการ 

โดยกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธรัิบปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  และกําหนด
จา่ยเงนิปันผลในวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอยีดทีก่ลา่วขา้งตน้ 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 18 กําหนดให ้“ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครัง้
ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก็้ให ้
ออกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3”  โดยในปีนีก้รรมการทีอ่อกตามวาระ  ไดแ้ก ่ 

ก.  นายสรุพล   สตมิานนท ์      กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
ข.  นางสาวบญุศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
ค.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร     กรรมการ  

ทัง้นี้ ตามที่บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็น
กรรมการบรษัิทล่วงหนา้ ตามหลักเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท ตัง้แต่วันที ่24 ธันวาคม 
2561 ถงึวนัที ่31  มกราคม 2562  ไมป่รากฎผูใ้ดเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2562 ได ้
พจิารณาคุณสมบัตกิรรมการและกรรมการอสิระทีอ่อกตามวาระ  โดยคํานงึถงึความเหมาะสมดา้นคณุวฒุ ิ
ประสบการณ์และผลงานในปีทีผ่่านมา  รวมทัง้คุณสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ ซึง่บุคคลทัง้ 3 ท่าน 
เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ร่วมกันกํากับดูแลกจิการอันเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท อกีทัง้บุคคลทีเ่สนอชือ่
เป็นกรรมการอสิระสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  จงึมมีตใิหนํ้าเสนอ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 ท่านกลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท 
และกรรมการอสิระตอ่ไปอกีวาระหนึง่  
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลับเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบรษัิทต่อไปอกีวาระหนึง่ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
3)   

 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 34 กําหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทน
จากบรษัิทในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่ ซึง่สดุ
แลว้แตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะกําหนด 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความสามารถ  โดยเปรยีบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดยีวกันที่มี
ขนาดใกลเ้คยีงกัน และผลการดําเนินงานของบรษัิทประกอบ  จงึมมีตเิห็นชอบการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่ไม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 2562 เป็นจํานวนรวมกันไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท  โดยแบ่ง
ประเภทคา่ตอบแทนตัง้แตปี่ 2559 - ปี 2562 เป็นดงันี ้

ก. คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  ไดแ้ก ่เงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนพเิศษ 

คา่ตอบแทนกรรมการปี 2559-2562 เงนิเดอืน 
(บาท/คน) 

คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้/คน) 

คา่ตอบแทนพเิศษ 

ประธานกรรมการบรษัิท 50,000 15,000 พจิารณาจากผลการ
ดํ า เนิ น ง า น ข อ ง
บรษัิท ในแตล่ะปี 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ -  15,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

- 15,000 

 หมายเหต ุ: กรรมการบรหิารจะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนขา้งตน้   

ข. คา่ตอบแทนอืน่ๆ   -ไมม่-ี  

 ทัง้นี้ รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการทีจ่่ายจรงิในปี 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปี 2561 ตามที่
ไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการประชมุฯ ครัง้นีแ้ลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ีฐานะเป็นผูบ้รหิาร 
ประจําปี 2562 เป็นวงเงนิรวมไมเ่กนิ 4.00 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นเงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทน
พเิศษดงัรายละเอยีดขา้งตน้  ทัง้นี ้ ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจในการ
พจิารณาเงนิคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้กก่รรมการทกุทา่นตามทีเ่ห็นสมควร  

 
วาระที ่7   พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรแตง่ตัง้นายสมคดิ  เตยีตระกลู  
ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื นางสาวกัญญาณัฐ  ศรรัีตน์ชัชวาล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
เลขที ่6549 และ/หรอื นายธรีศักดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื นายนรนิทร ์  
จูระมงคล   ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่8593  แห่งบรษัิท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิทสําหรับปี 2562  
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ซึง่ผูส้อบบัญชทีีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสัมพันธห์รอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อื
หุน้ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีเป็นจํานวนเงนิ 1,845,000 บาทต่อปี ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการ
สอบบญัช ีเชน่ คา่พาหนะเดนิทาง คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพั่ก เป็นตน้ กําหนดใหจ้า่ยตามจํานวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้
ม)ี  รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชตีาม
รายชือ่ดงัทีก่ลา่วมา  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2561 เป็นจํานวนเงนิ 1,845,000 บาท    

 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชมุตามวัน  เวลา   และสถานทีด่ังกล่าวขา้งตน้  ท่านสามารถ
ตดิตอ่ลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 09.30 น. เป็นตน้ไป  หากท่านผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ย
ตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูอ้ ืน่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรอืมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้โดยกรอกขอ้ความและลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะ 
(แบบ ข) ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 5 ที่แนบมาพรอ้มหนังสอืฉบับนี้ และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนเริม่การประชุม 
สําหรับท่านผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ค. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ดังกล่าวบน
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.ss.co.th 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทฯไดกํ้าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ใน
วนัที ่15 มนีาคม 2562 (Record Date)  
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
      

 
 (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์) 

ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา สถานท่ี 
ประชุมเมือ่วนัที ่4 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น. ณ หอ้งศาลาแดง  อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี ชัน้ 4 เลขที ่1 
ถ. สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
 
กรรมการของบริษทัท่ีเข้ารว่มประชมุ 
1.  ดร. ครรชติ สงิหส์ุวรรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนด

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

หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5.  นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
6.  นางสาวบุญศร ีปัญญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
7.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 
8.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร    กรรมการ 
9.  พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล    กรรมการ 
 
ผูเ้ข้ารว่มการประชมุอ่ืนๆ  
1.  นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  จากบรษิทั แกรนทธ์อนตนั จ ากดั 
2.  นายปกรณ์  อ่อนแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 
เร่ิมการประชมุ 

ก่อนเริม่การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแกว้ พธิกีรในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้นี้มผีูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 209 ราย นับรวม
จ านวนหุ้นได้ 274,533,673 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 68.6 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38 พรอ้มกนันัน้ไดแ้นะน ากรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ขา้ร่วมประชุม และชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ดงันี้ 

1.  ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน  

2.  วธิกีารนบัคะแนนเสยีง คอื 1 หุน้เทา่กบั 1 เสยีง 
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3.  เมื่อประธานในที่ประชุมแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์ลงคะแนน
เสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืขึน้ และส่งมอบบตัรลงคะแนนทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะด าเนินการนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็
ดว้ยและงดออกเสยีง และจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ ซึ่งประธานฯ 
จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

4.  หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น โปรดยกมอืและแจ้งชื่อ -
นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาใหซ้กัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยตรง 
หากท่านผูถ้อืหุน้ประสงค์ที่จะเสนอแนะความคดิเหน็อื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คดิเหน็ของทา่นไดใ้นวาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ 

พธิกีรรายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิว่า ตามทีบ่รษิทัไดเ้ผยแพร่ใน web site ของบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิพือ่รบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที ่20 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2561  
นัน้ ปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพือ่บรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกแต่งตัง้เป็น
กรรมการ จากนัน้ได้ส่งมอบให้พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล ด าเนินการประชุมแทนประธานคณะกรรมการ
ชัว่คราว  

เนื่องจาก ดร. ครรชติ สงิห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม อยู่ระหว่างการเดนิทาง
มาร่วมประชุม นายสุรพล สตมิานนท์ รองประธานกรรมการบรษิทั จงึท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมไป
พรางก่อน จากนัน้ประธานในทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหพ้ลเอกไพรชั โพธิอุ์บล  กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้รว่มประชุมและอธบิายชีแ้จงระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 

   พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2560 ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560  ซึ่งได้จดัส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดย
ปรากฎอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ของหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถ้อืหุน้ซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  274,533,673 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
ตามทีป่รากฎในรายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายให ้คุณสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  
เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 ดงันี้ 

 รายไดร้วมจากการขายในปี 2560 มจี านวน 4,523.72 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ใน 14.92% เมือ่
เทยีบกบัปี 2559 โดยปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ 2.55%   และราคาขายเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ 12.06%  



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 3 ของ 17 หน้า 

 รายไดจ้ากการขายของบรษิทัมาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน 2 ลกัษณะ คอื การแปร
รูปผลติภณัฑเ์หลก็ และการจดัหาผลติภณัฑเ์หลก็เพื่อจ าหน่าย มสีดัส่วนเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมจากการ
ขาย ประมาณ 76.0% และ 24.0% ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากธุรกจิแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ เพิม่ขึน้จ านวน 
551.46 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึ้นในอตัราร้อยละ 18.96 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2559 ในขณะที่
รายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพือ่จ าหน่ายเพิม่ขึน้ 5.74%  

ผลประกอบการในปี 2560 สรุปไดด้งันี้ 
 ต้นทุนขายและผลติ  สามารถแบ่งเป็นต้นทุนขายที่เกิดจากการแปรรูปเหล็ก คดิเป็น

สดัส่วนประมาณ 78.83%  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นทีผ่นัแปรเพิม่ขึน้ลดลงตาม
ราคาเหลก็ในตลาดโลก  และต้นทุนขายส่วนอื่นเช่น ค่าขนส่งเขา้วตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าไฟฟ้า และ
คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ในการผลติ เป็นตน้  

 ก าไรขัน้ต้น จ านวน 558.94 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายรวม 
12.36% ลดลงจากปี 2559 ทีม่อีตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 15.23% โดยมสีาเหตุมาจากราคาตน้ทุนวตัถุดบิทีใ่ช้
ในการผลติเพิม่ขึน้ ตามสภาวะการผนัแปรของราคาวตัถุดบิ 

 ค่าใชจ้่ายในการขาย ทีส่ าคญัของบรษิทัไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัค่าขนส่ง  และค่าใชจ้่าย
ในการสง่เสรมิการขาย เนื่องจากปรมิาณการขายของปี 2560 เพิม่ขึน้จากปีก่อน ท าใหค้า่ใชจ้า่ยในการขาย
มจี านวน 106.51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ใน 23.2% จากปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร มจี านวน 98.04 ล้านบาท คดิเป็น 2.17% ของรายได้จากการ
ขาย  เพิม่ขึน้ 17.75% จากปีก่อน  ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และ
ผลประโยชน์พนักงาน  รวมถงึการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญู และการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

 ตน้ทุนทางการเงนิ  บรษิทัมดีอกเบีย้จา่ยเป็นจ านวน 16.64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 
ในอตัรารอ้ยละ 33.98  เกดิขึน้จากการใชเ้งนิกูย้มืจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนของกจิการระหวา่งงวดเพิม่ขึน้ 

สว่นความคบืหน้าการเป็นสมาชกิแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของภาคเอกชน ขอมอบใหคุ้ณแสงรุง้
นิตภิาวะชน เป็นผูร้ายงานวา่ 

ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศเจตนารมย์เข้าแนวรร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ โดยไดพ้จิารณาทบทวนการประเมนิความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิการคอรร์ปัชัน่และวางมาตรการ
ตรวจสอบใหค้รอบคลุมทุกช่องทาง และคาดว่าจะสามารถยื่นขอรบัรองของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้
ชว่งเดอืนพฤษภาคมน้ี 
 

จากนัน้พลเอกไพรชั  โพธิอุ์บล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเกีย่วกบัผลประกอบการ  

คณุทรงพล พงศพ์ฒันกาญจน์  ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามถงึรายไดข้องปี 2560 นัน้เพิม่ขึน้จากปีก่อน แต่ก าไร
กลบัลดลง  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ไม่ทราบเกิดจากส่วนใด และในปี 2561 มนีโยบายการ
ควบคุมคา่ใชจ้า่ยอยา่งไร?  

คุณแสงรุ้ง นิติภาวะชน    กล่าวว่าธุรกิจของบรษิัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มสีนิค้าทดแทนได้ ซึ่งถ้าการ
แขง่ขนัสงู ก าไรขัน้ตน้ (margin) กจ็ะลดน้อยลง ส าหรบัค่าใชจ้่ายขายทีเ่พิม่ขึน้ จะเป็นดา้นการขยายงาน
ดา้นการตลาดเพือ่สรา้งรายไดใ้หเ้พิม่ขึน้ ซึง่ในชว่งแรกอาจยงัสรา้งก าไรไมไ่ดม้าก ประกอบกบับรษิทัมกีาร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายจากเดมิ ผูซ้ื้อจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายขนส่ง ปัจจุบนัราคาขายสนิค้ารวมค่า
ขนสง่เขา้ไปดว้ย เพือ่ความสะดวกของลกูคา้ 



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 4 ของ 17 หน้า 

คุณสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู กล่าวเสริมว่า ต้นทุนทางวัตถุดิบถือเป็นปัจจยัหลกัของการท าก าไร ซึ่ง
ระหวา่งปี 2560 มบีางชว่งทีร่าคาขายท าก าไรไดน้้อยเพราะตน้ทุนวตัถุดบิในสตอ็คตอนเขา้มาสงู 

คณุสุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ  ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามว่า สตอ็คสนิคา้วตัถุดบิเป็นการน าเขา้มาหรอืผลติเอง 
เพราะปี 2561 เชือ้เพลงิจะสงูขึน้ เกดิคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชห้ลอมเหลก็จะสงูขึน้ตาม 

คณุแสงรุ้ง นิติภาวะชน    วตัถุดบิที่ใชผ้ลติเป็นเหลก็แผ่นรดีรอ้น แลว้บรษิทัน ามาแปรรูปใหเ้ป็นสนิคา้
ต่างๆ ไมไ่ดห้ลอมเหลก็เอง คา่ใชจ้า่ยดา้นเชือ้เพลงิจงึไมเ่ป็นนยัยะ 

คณุประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามวา่ วตัถุดบิเท่าทีท่ราบมคีวามผนัผวนมาก แนวโน้มเหลก็
ไตรมาส 1 เป็นอย่างไร? และทัง้ปี 2561 มองว่าแนวโน้มเหล็กจะเป็นอย่างไร ถ้ามแีนวโน้มขึ้นบรษิัท
สามารถปรบัราคาขายตามไดห้รอืไม?่ 

คณุแสงรุ้ง นิติภาวะชน    ราคาเหลก็มคีวามผนัผวน คาดการณ์ไดย้าก  ถา้ส าหรบัไตรมาส 1 ราคามปีรบั
ขึน้เลก็น้อย แต่ทัง้การแขง่ขนัสงูมากท าใหป้รบัราคาตามเป็นไปไดย้าก  

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั  ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า ในปี 2561 นี้ บริษัทประมาณยอดขายกี่ตนั หรือ
เพิม่ขึน้กีเ่ปอรเ์ซนต?์  

คณุสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู กลา่ววา่ บรษิทัประมาณการณ์วา่จะเพิม่ขึน้เลก็น้อยคอืประมาณ 5%  

คณุประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามวา่ จากการทีบ่รษิทัมกีารลงทุนดา้นเครือ่งจกัร แต่ปีทีผ่า่น
มาบรษิทัมใีชก้ าลงัการผลติจรงิเพยีง 34% ซึ่งเป็นตวัเลขทีใ่กลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้า ท าไมจงึลงทุนเพิม่ใน
เครือ่งจกัร?  

คุณแสงรุ้ง นิติภาวะชน    เครื่องจกัรผลติสนิค้าแต่ละชนิดผลติปรมิาณออกมาไม่เท่ากนั เครื่องจกัรที่
ลงทุนถงึแมจ้ะผลติประมาณตนัไดน้้อย แต่สรา้งมลูค่าขายไดด้กีว่า  ซึ่งตวัเลขทีแ่สดงเป็นการใชก้ าลงัการ
ผลติเฉลีย่ของทุกเครือ่งจกัร อกีทัง้เครือ่งจกัรทีล่งทุนไป มกีารตดิตัง้และเริม่ใชง้านชว่งปลายปี ปรมิาณการ
ผลติทีน่ ามาค านวนจงึไมเ่ตม็ที ่   

เมื่อหมดขอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงาน เนื่องจากวาระนี้เป็น
วาระพจิารณารบัทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 3 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ท าใหก้ารประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 218 
ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้274,742,610 หุน้ ทัง้นี้ ดร.ครรชติ สงิห์สุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ ไดอ้ยู่  
ในทีป่ระชุมแลว้ จงึท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม เพือ่ด าเนินการประชุมต่อไป 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี และไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยมอบหมายให ้คุณแสงรุง้ 
นิตภิาวะชน  เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปไดด้งันี้  

 



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 5 ของ 17 หน้า 

 งบแสดงฐานการเงนิ   

 ปี 2560 
(ลา้นบาท) 

ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

สนิทรพัยร์วม  1,929.31 1,753.84 175.47 10.0% 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม  1,384.34 1,228.20 156.13 12.7% 
  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  316.44 327.33 (10.88) -3.3% 
  สนิคา้คงเหลอื  760.60 568.72 191.88 33.7% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  544.97 525.63 19.33 3.7% 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  501.01 481.67 19.33 4.0% 
  อื่น ๆ  43.96 43.96 0.00 0.0% 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 649.00 704.23 (55.23) -7.8% 
  หนี้สนิหมนุเวยีน (ลา้นบาท) 615.54 670.1 (54.56) -8.1% 
  หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (ลา้นบาท) 33.46 34.13 (0.68) -1.9% 
หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.51 0.67   
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,280.3 1,049.61 230.7 22.0% 
  ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 400 300 100.0 33.3% 
  ก าไรสะสม 730.57 599.87 130.7  21.8% 
  อื่น ๆ 151.27 153.07 (1.8) -1.2% 
  สว่นไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคุม (1.53) (3.32) 1.7 53.9% 
ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท) 3.20 3.50   

 

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

 ปี 2560 
(ลา้นบาท) 

ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 4,523.72 3,936.43 587.29 14.9% 
รายไดร้วม 4,539.01 3,946.83 592.18 15.0% 
  ตน้ทุนขาย 3,964.78 3,337.06 627.72 18.8% 
  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 204.54 169.71 34.83 20.5% 
  ตน้ทุนทางการเงนิ 16.64 12.42 4.2 34.0% 
ก าไรก่อนภาษ ี 353.05 427.64 (74.59) -17.4% 
หกั ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 68.36 85.81 (17.45) -20.3% 
ก าไรสทุธ ิ 284.69 341.83 (57.14) -16.7% 

 
 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  

คณุปราณี เนาวรตัน์กลูชยั   ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามวา่ จากงบการเงนิมยีอดสนิคา้คงคลงัเพิม่มากกวา่ปีก่อน 
ประมาณ 200 ลา้นบาท 



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 6 ของ 17 หน้า 

คณุสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู กล่าวว่า บางส่วนมาจากการที่บรษิทัสัง่วตัถุดบิเผื่อใหก้บับรษิทัย่อยที่ลาว 
(GSP) ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการล าเรยีงส่งต่อไปใหท้ี่ GSP ดว้ย  อกีทัง้ ช่วงปลายปีราคาเหมาะสมกบัการ
สัง่ซือ้ จงึปรากฎตวัเลขสงู แต่โดยสถานการณ์แลว้ยงัถอืเป็นปกต ิปรมิาณยงัไมส่งู 

คณุสุวรรณี  เชียรสิริไกรวฒิุ  ซกัถามว่า จากปรมิาณขายปีทีผ่่านมา เป็นส่วนของ GSP กี่เปอร์เซน็ต์?  
แลว้ปี 2561 นี้ จะสรา้งยอดขายเพิม่หรอืไม่?  และราคาขายระหวา่งที ่สปป.ลาว กบัในประเทศไทย ราคา
ไหนสงูกวา่? 

คณุสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู กล่าววา่ GSP ยงัมสีดัสว่นขายน้อยเมือ่เทยีบกบัในประเทศ โดยมจี านวนตนั
ปีทีผ่า่นมาเพยีงหลกัหมืน่กวา่ตนั รายไดม้กีารพฒันาดขีึน้เรื่อยๆ เริม่เลีย้งตวัเองได ้ สว่นจุดคุม้ทุนยงัตอ้ง
ใชเ้วลาพอสมควร เพราะการแขง่ขนัสงูกบัเหลก็จากเวยีตนาม และตลาดทีเ่วยีงจนัทรย์งัเลก็อยู่  ส่วนดา้น
ราคาขายทางฝัง่ลาวจะไดก้ าไรมากกวา่เลก็น้อยแต่ดว้ยตลาดทีย่งัเลก็ปรมิาณขายจงึไดไ้มม่าก  

คณุประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ถามว่า เงนิมดัจ าค่าสนิคา้ที่แสดงประมาณ 200 ลา้นบาท เป็นสนิคา้ที่ส ัง่
จากในประเทศหรอืน าเขา้?  และมดัจ าในอตัรากีเ่ปอรเ์ซน็ต์? 

คณุแสงรุ้ง นิติภาวะชน    เป็นของในประเทศ ซึง่อตัรามดัจ าแลว้แต่ผูค้า้ประมาณ 30-50%  

คณุประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ถามว่า จากอตัราก าไรสุทธิปี 2558 ต ่ากว่า 1% แต่ปี 2559, 2560 ปีอตัรา
ก าไรสทุธ ิ8%, 6%  อยากทราบสาเหตุทีท่ าใหก้ าไรกา้วกระโดดขึน้มา 

คณุสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู   ราคาเหลก็เฉลีย่มอีตัราลดลงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2557-2558 เมือ่มาถงึปี 2559 
ราคาเหลก็ปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบกบัการหาแหลง่วตัถุดบิทีส่รา้งมลูคา่ใหก้บัสนิคา้ได้ดกีวา่  

คณุแสงรุ้ง นิติภาวะชน    เสรมิว่า บรษิทัเน้นลูกคา้ขนาดกลางมากขึน้ ซึ่งขายไดร้าคาดกีว่าลูกคา้ราย
ใหญ่ ซึง่บรษิทัเปลีย่นมาหลายปีแต่ผลเริม่แสดงชดัเจนเมือ่ 2 ปีทีผ่า่นมา 

คุณทรงพล พงศ์พฒันกาญจน์  ขอทราบวงจรธุรกจิ ของแต่ละปี ช่วงไหนรายได้มาก ช่วงไหนรายได้
น้อย? 

คณุสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู   ช่วงไตรมาส 2 เป็น low season เนื่องจากเขา้ฤดฝูน ประกอบกบัมวีนัหยุด
ยาวชว่งสงกรานต ์

คณุประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ถามว่าค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูประมาณ 10 ลา้นบาท อยู่ข ัน้ตอนด าเนินการ
ไหน?  มโีอกาสจะไดร้บัช าระคนืหรอืไม?่ 

คณุแสงรุ้ง นิติภาวะชน    มทีัง้ขึน้ตอนด าเนินคด ี และมขีัน้ตอนการตดิตามในรายทีต่ดิตามได ้ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2560 ส าหรบัรอบบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย    274,742,610 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 4 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ท าใหก้ารประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 221 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 7 ของ 17 หน้า 

ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 274,747,976 หุ้น จากนั ้นส่งมอบให้ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธาน
คณะกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมด าเนินการต่อ 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายปันผล 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายปันผล โดย
มอบหมายให ้คุณปกรณ์  อ่อนแกว้ เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปไดด้งันี้  

    จากนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯทีก่ าหนดใหจ้่ายในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิ
สะสมอื่นๆ ตามที่บรษิัทฯก าหนด ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบัฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเหน็สมควร  
 

 ทัง้นี้ จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 งบ
การเงนิเฉพาะของบรษิทัมผีลก าไรสุทธจิ านวน 276,732,425 บาท ประกอบกบับรษิทัไดม้กีารจดัสรรก าไร
ส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท ในงบการเงนิของบรษิทัประจ าปี 2560  คดิเป็นอตัรา
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนที่ต้องส ารองตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ดงันัน้ จงึขอเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 ใน
อตัราหุน้ละ 0.2850 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิประมาณ 144 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึ่งคดิเป็น
อตัราเงนิปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 41.2 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในปี 2560 โดยเป็น
การจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทั ในส่วนของธุรกจิที่ไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน 
(Non-BOI)  

   อนึ่ง ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2560 ไดอ้นุมตัิ
จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 
2560 (วนัที ่1 มกราคม – 30 มถุินายน 2560) ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 24.0 
ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อวนัที ่7 กนัยายน 2560   ดงันัน้ คงเหลอืปันผล
ที่จะจ่ายเพิ่มในครัง้นี้ ในอัตราหุ้นละ 0.2250 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 
49,999,917 หุน้ ในมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท คดิเป็นอตัราปันผลหุน้ละ 0.1250 บาท หรอืคดิ
เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 49,999,917 บาท อนึ่ง ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการค านวณ
ตามสดัส่วนการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าวแลว้ บรษิทัจะตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็น
เงนิสดแทนจากการจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1250 บาท  

2. จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 39,999,934 บาท ทัง้นี้ เศษหุน้จาก
การจา่ยหุน้ปันผลตามขอ้ 1. ทีจ่ะจา่ยเงนิสดใหก้บัผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลท าใหเ้งนิปันผลทีจ่่ายในรปู
เงนิสดมจี านวนมากกวา่ 39,999,934 บาทได ้อยา่งไรกต็าม เมือ่รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้สอง
สว่นจะมจี านวนเงนิรวมเท่ากบั 90 ลา้นบาท 



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 8 ของ 17 หน้า 

 ทัง้นี้ เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนดไว ้โดยจะน าปันผลสว่น
ทีเ่ป็นเงนิสดช าระภาษหีกั ณ ทีจ่่าย ซึ่งผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดร้บัเครดติภาษใีนการค านวณภาษี
เงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวลรษัฎากร 

 
โดย 

 วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลและหุน้ปันผล (Record Date) เป็นวนัที ่ 19 
เมษายน 2561   

 และก าหนดจา่ยปันผลภายใน วนัที ่3 พฤษภาคม 2561 
 
จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  

คุณประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ถามว่าท าไมบรษิทัชอบจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพราะเมื่อหุ้นเพิม่ขึ้นราคาจะ 
dilute ลง จงึเหมอืนผูถ้อืหุน้ไมไ่ดอ้ะไร นอกจากจ านวนทีเ่พิม่หุน้ทีเ่พิม่ขึน้  

คณุแสงรุ้ง นิติภาวะชน    บรษิทัยงัมโีครงการทีจ่ะท า การเกบ็เงนิสดไวใ้ชใ้นการลงทุนจะดกีวา่ 

คณุสรุพล  สติมานนท์   กล่าวเสรมิว่า การเกบ็เงนิสดไวใ้ชใ้นกจิการของบรษิทั จะท าให ้D/E ของบรษิทั
ดกีวา่การไปกูย้มืเพือ่ใชใ้นกจิการ   

คณุประวิทย ์วิโรจน์วงษ์ชยั  ถามวา่จากปีก่อนทีบ่รษิทัมกีารออก warrant ดว้ยราคาใชส้ทิธทิี ่7.50 บาท 
อยากทราบวา่บรษิทัมคีวามตัง้ใจทีใ่ชเ้งนิจากการแปลงสภาพมาเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนหรอืไม่? 

คณุสมบติั  ลีสวสัด์ิตระกลู   ถา้ไม่ไดเ้งนิจากการแปลงสภาพบรษิทัยงัสามารถใชก้ระแสเงนิเป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนไดอ้ยู ่ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ
 
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 

2560 ในอตัราหุน้ละ 0.2850 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 114.0 ลา้นบาท โดยเป็นการจา่ยปัน
ผลจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน 
(Non-BOI) และตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2560 
ไดอ้นุมตัจิ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวด 6 
เดอืนแรกของปี 2560 (วนัที่ 1 มกราคม 2560 – 30 มถุินายน 2560) ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท 
คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 24.0 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อ
วนัที่ 7 กนัยายน 2560 ดงันัน้ คงเหลอืปันผลที่จะจ่ายเพิม่ในครัง้นี้ในอตัราหุ้นละ 0.2250 บาท 
หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 90.0 ลา้นบาท ดงัรายละเอยีดทีก่ลา่วต่อทีป่ระชุมขา้งตน้ทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  274,747,976 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 

ก่อนเริม่พจิารณาวาระที ่5 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้มาร่วม
ประชุมเพิม่ ท าใหก้ารประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 223 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 9 ของ 17 หน้า 

ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 274,748,176 หุ้น จากนัน้ส่งมอบให้ คุณปกรณ์  อ่อนแก้ว  เป็นผู้กล่าว
รายละเอยีดในวาระที ่5-9   เนื่องจากเป็นวาระทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 499,999,951 บาท เป็น 
499,999,327 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้จดัสรรจ านวน 624 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

สบืเนื่องจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิาร
จ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจ านวน 
99,999,990 หุน้ ซึ่งผลจากการจดัสรรหุน้ปันผล มผีูถ้อืหุน้ไดร้บัหุน้ปันผลทัง้สิน้ 99,999,366 หุน้ จงึมหีุน้จด
ทะเบยีนทีเ่หลอืการจดัสรรหุน้ปันผลครัง้ดงักล่าว จ านวน 624 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 624 
บาท  

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึขอเสนอใหล้ดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 499,999,951 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนใหม ่499,999,327 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ าหน่ายซึง่เป็นหุน้สามญัจดทะเบยีน
ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 และไม่ไดม้ไีวเ้พื่อรองรบัการ
แปลงสภาพหลกัทรพัยใ์ดๆ ของบรษิทั จ านวน 624 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 624 บาท 

ทัง้นี้ ทุนจดทะเบยีน จ านวน 499,999,327 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบยีนภายหลงัการจดทะเบยีน
ลดทุนแลว้ จะประกอบดว้ย 

1. ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 399,999,337 บาท แบ่งออกเป็น 399,999,337 หุ้น     
มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

2. ทุนจดทะเบยีนเพื่อรองรบัการแปลงใบส าคญัสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั จ านวน 99,999,990 
บาท แบง่ออกเป็น 99,999,990 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง 
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 499,999,951 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 499,999,327 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนที่ยงัมไิดจ้ าหน่ายซึ่งเป็นหุน้
สามญัจดทะเบยีนทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 และไมไ่ด้
มไีวเ้พื่อรองรบัการแปลงสภาพหลกัทรพัย์ใดๆ ของบรษิทั จ านวน 624 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
มลูคา่รวม 624 บาท   ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

วาระท่ี  6  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด
ทุนจดเบียน  

สบืเนื่องจากมตลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามระเบยีบวาระที ่5 เพื่อใหก้ารลดทุนเป็นไป
โดยถูกต้องและมผีลบงัคบัตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จงึขอใหแ้ก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์ขอ้ 4 ของ
บรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
“ขอ้ 4. ทุนจด

ทะเบยีน 
: 499,999,327 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พนัสามรอ้ยยีส่บิเจด็บาทถว้น) 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 10 ของ 17 หน้า 

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

 มลูคา่หุน้ละ : 1  บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามญั : 499,999,327   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พนัสามรอ้ยยีส่บิเจด็หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  ทัง้นี้  ให้บุคคลที่
คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน    ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,999,327 บาท เป็น 

549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท มลูค่ารวม 49,999,917 บาท 

สบืเนื่องจากการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัตามวาระที ่4 ในอตัรา 8 หุน้สามญัเดมิต่อ 
1 หุ้นปันผล ซึ่งบริษัทต้องออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 49,999,917 หุ้น เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล
ดงักลา่ว    

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึขอเสนอใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ 499,999,327  
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 49,999,917 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 49,999,917 บาท 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จากเดมิ 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
จ านวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 49,999,917  หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,917 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ
บรษิทัตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 11 ของ 17 หน้า 

 เหน็ดว้ย  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 

วาระท่ี  8  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

      เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ในวาระที่ 7  จงึเสนอให้พจิารณา
แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน ซึ่งใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และให้
ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 549,999,244 บาท (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัสอง
รอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 549,999,244   หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัสอง
รอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 549,999,244 หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัสอง
รอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทัง้นี้  ให้บุคคลที่
คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี  9  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 49,999,917    หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท     

สบืเนื่องจากการอนุมตัจิ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 8 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  โดยท า
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ในวาระที ่7 จ านวน 49,999,917 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  เพือ่



เอกสารแนบ 1 
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รองรบัการจ่ายหุ้นปันผลของบรษิัท   จึงเสนอให้พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 
49,999,917 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
49,999,917 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอขา้งตน้  ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงันี้  

 เหน็ดว้ย  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการ

ใหม่เพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
และแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิม่เตมิ  โดยมอบหมายใหน้ายสุรพล  สตมิานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดให ้“การประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งอยา่งน้อย 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีแ่บง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อก
โดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดและครบวาระ 
ไดแ้ก่  
 

ก.  นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการบรหิาร, กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

ข.  นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน  กรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการ  
ค.  พลเอก ไพรชั โพธิอุ์บล  กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
 

ทัง้นี้  ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณา
คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ 20 
ธนัวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ไมป่รากฎผูใ้ดเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาคุณสมบตักิรรมการและกรรมการ
อสิระที่ออกตามวาระ  โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา  รวมทัง้
คุณสมบตัติามกฎหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ร่วมกนัก ากบัดูแล
กจิการอนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั อกีทัง้บุคคลทีเ่สนอชื่อเป็นกรรมการอสิระสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่าง
เป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง จงึขอเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 
ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดงั
รายละเอยีดประวตัยิอ่ของกรรมการแต่ละท่าน ไดป้รากฎอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ของหนงัสอืเชญิประชุม   

พรอ้มกนันี้ขอเสนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิม่เตมิอีก 1 ท่าน คอื นายวรวทิย์ 
ชยัลมิปมนตร ีซึ่งเป็นผูม้ปีระสบการณ์และความรูท้างดา้นธุรกจิการเงนิการธนาคารเป็นอย่างด ีสามารถให้
ความเหน็และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัได ้ จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  
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คณุทรงพล พงศพ์ฒันกาญจน์  การทีม่กีรรมการเพิม่มาอกี 1 ทา่น จะท าใหค้า่ตอบแทนกรรมการเพิม่ขึน้
หรอืไม?่ ถา้ไมเ่พิม่มาคณะกรรมการท างานไดห้รอืไม่?  

คณุสรุพล  สติมานนท ์  กลา่ววา่ คา่ตอบแทนกรรมการไมไ่ดเ้พิม่ขึน้  ซึง่ธุรกจิมกีารขยายตวัและซบัซอ้น
มากขึ้น การมกีรรมการเพิม่จะช่วยดูเรื่องความเสี่ยงธุรกจิครอบคลุมหลายด้าน อย่างกระผมรู้ทางด้าน
กฎหมาย คุณจินตนา มีความรู้ด้านรายงานงบการเงนิ ส่วนคุณวรวิทย์มีความด้านธุรกิจการเงนิ การ
ธนาคาร ซึง่ชว่ยกนัดแูลไดห้ลายดา้นอนัเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง อกีวาระ
หนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู 
เหน็ดว้ย  จ านวน  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0   
งดออกเสยีง   จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0 

นายแสงรุง้    นิตภิาวะชน  
 

เหน็ดว้ย  จ านวน  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0   
งดออกเสยีง   จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0 

พลเอก ไพรชั  โพธิอุ์บล   
 

เหน็ดว้ย  จ านวน  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0   
งดออกเสยีง   จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0  

นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี  
 

เหน็ดว้ย  จ านวน  274,707,210 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   99.99  
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน                    966 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00   
งดออกเสยีง   จ านวน                40,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.01 
 

วาระท่ี  11 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
โดยมอบหมายใหน้ายสุรพล  สตมิานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั 
ในรปูของเงนิเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ซึง่สดุแลว้แต่ทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้จะก าหนด  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาถึงความเหมาะสมและ
ความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
ประกอบกบักจิการมกีารขยายธุรกจิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ ภาระกจิของกรรมการจงึเพิม่ขึน้จากหลายปี
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ทีผ่่านมา  จงึมมีตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจ าปี 2561 เท่าเดมิกบัปี
ก่อน ในรูปแบบเงนิเดอืน คอื ส าหรบัประธานกรรมการ อตัราเดอืนละ 50,000 บาท และกรรมการใน
อตัราเดอืนละ 30,000 บาท และค่าเบีย้ประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน  ส าหรบัค่าตอบแทนพเิศษ
จะพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัปี 2561 แต่ทัง้นี้จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท โดย
ไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาเงิน
คา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนสัใหแ้ก่กรรมการดงักลา่ว  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ 
โดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสองในสามเสยีงของผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง ทัง้นี้ กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีจะงดออกเสยีงในวาระนี้ 

มติ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจ าปี 
2561 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  274,748,176   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย           0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2561  โดยมอบหมายให ้คุณจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  เป็นผูช้ีแ้จงต่อผูถ้ือหุน้ในรายละเอยีดของ
วาระต่อไปวา่ 

การเลือกผู้สอบบัญชีและการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้พจิารณาทัง้ด้านศกัยภาพของส านักงานผู้สอบบญัช,ี 
คุณวุฒขิองตวัผูส้อบบญัช ีและรูปแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตุสมผลของอตัราค่าสอบ
บญัช ี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้  มคีวามเหน็
วา่บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั มคีุณสมบตัคิรบถว้น และเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง    จงึเหน็สมควร 
ใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัยอ่ย ประจ าปี 2561 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงันี้ 

- นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื  
- นางสาวกญัญาณฐั  ศรรีตัน์ชชัวาล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื  
- นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื 
- นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977 และ/หรอื  
- นายนรนิทร ์  จรูะมงคล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593 

ซึ่งผูส้อบบญัชทีีเ่สนอขา้งตน้นัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทั
ยอ่ย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด   

โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2561 เป็นจ านวน 1,800,000 บาท ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่นในการสอบบญัช ีเช่น ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั ในการตรวจสอบบญัช ีและ
สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ ก าหนดใหจ้า่ยตามจ านวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม   



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 15 ของ 17 หน้า 

คณุเมธี อนัอดิเรกกลุ   ผูร้บัมอบฉันทะ จากรายงานการประชุมของปีก่อน มกีารจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัช ีจ านวน 1,870,000 บาท ไมท่ราบวา่ค่าตอบแทนปีนี้ลดลงหรอืประการใด?  

คณุปกรณ์  อ่อนแก้ว     ชีแ้จงว่า จ านวนเงนิ 1,870,000 บาทเป็นค่าสอบบญัชเีพิม่จากกรณีผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั แกรนด ์อุตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จ ากดั ใน สปป. ลาว ถอนตวักระทนัหนั จงึตอ้งแต่งตัง้ให้
บรษิทั แกรนท์ธอนตนั จ ากดั ตรวจสอบบญัชแีทน จงึท าใหต้วัเลขค่าสอบบญัชขีองปี 2560 มจี านวนสูง
กว่าทีเ่สนอขอปีนี้  ดงันัน้ โดยสรุปคอืค่าสอบบญัชปีี 2561 ทีเ่สนอขอเพิม่ขึน้จากปี 2560  ดงัรายละเอยีด
เปรยีบเทยีบคา่สอบฯ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 ในหนงัสอืเชญิประชุมฯ ทีไ่ดจ้ดัสง่ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งต้น เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจ าปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชตีามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  274,748,176   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36   

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 26 และ 
ขอ้ 36  โดยมอบหมายให ้พลเอก ไพรชั  โพธิอุ์บล เป็นผูช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ในรายละเอยีดของวาระต่อไปวา่ 

ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ฉบบัที ่74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิคส์  โดยการประชุมที่กฎหมายบญัญตั ิใหต้้องมกีารประชุมที่กระท าผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิคส์ 
โดยมผีูร้่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั และผูร้่วมประชุม
ทัง้หมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร และการประชุมแมว้่าจะอยู่ในสถานทีท่ีเ่ดยีวกนั สามารถประชุมหารอื
และแสดงความคดิเหน็ระหว่างกนัได ้ และฉบบัที ่21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ แก้ไขพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เกี่ยวกบัการ
เรยีกประชุมวสิามญัโดยผู้ถือหุ้น  จงึเห็นสมควรให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 26 และขอ้ 36 ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่ว เป็นดงันี้  

 

ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษัิท ให ้

จัดขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญข่องบรษัิท 

หรอืจังหวัดใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ืน่ใดตามทีป่ระธาน

กรรมการ หรือผูซ้ ึ่งไดรั้บมอบหมายจากประธาน

กรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษัิท ให ้

จัดขึ้น ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตั ้งส านักงานใหญ่ของ

บรษัิท หรือจังหวัดใกลเ้คยีง หรือ ณ ทีอ่ืน่ใดตามที่

ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ึ่งไดรั้บมอบหมายจาก

ประธานกรรมการจะก าหนด  

โดยสามารถด าเนินการประชุมผ่านสื่อ

อเิล็คทรอนกิสไ์ด ้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาต ิฉบับที ่74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่

อเิล็กทรอนิกส์ และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่งมาตรฐานการรักษา

ความมั่ นคงปลอดภัยของการประชุมผ่ านสื่อ 

อเิล็คทรอนกิส ์พ.ศ. 2557 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 16 ของ 17 หน้า 

ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม ่

กับการประชุมดังกล่าว รวมทั ้งที่จะมีการแกไ้ข

เพิม่เตมิใดๆ ตอ่ไป" 

 

ขอ้ 36.  ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึง่

ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รียกว่า “ประชุมสามัญ” 

การประชมุสามัญดังกล่าวใหจั้ดใหม้ขี ึน้ภายในสี ่(4) 

เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบบญัชขีองบรษัิท 
 

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชุม

วสิามัญ” 
 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็

ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมือ่ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มหีุน้นับ

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้

ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจ านวนผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่

ยี่สบิหา้ (25) คน ซึง่มีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได ้

ทัง้หมด เขา้ชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันรอ้ง

ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ก็ได ้ โดยใน

หนังสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชุมเพื่อ

การใดไวใ้หช้ัดเจน คณะกรรมการตอ้งจัดประชุม

ภายในหนึง่ (1) เดอืนนับแต่วันทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผู ้

ถอืหุน้ 

 

 
ขอ้ 36.  ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึง่

ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รียกว่า “ประชุมสามัญ” 

การประชมุสามัญดังกล่าวใหจั้ดใหม้ขี ึน้ภายในสี ่(4) 

เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบบญัชขีองบรษัิท 
 

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชุม

วสิามัญ” 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใด

ก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ือหุน้คนหนึ่ง 

หรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ

เขา้ชือ่กนัท าหนังสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุ

ผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได ้แต่รอ้ง 

ระบุเรือ่งและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้ห ้

ชัด เจนในหนังสือดั งกล่าวด ว้ย  ในกรณี เช่นนี้

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีาร ประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน

สีส่บิหา้ (45) วัน นับแต่วันทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อื

หุน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ จัดใหม้ีการ

ประชมุภายในก าหนดระเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้  

ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนั หรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัได ้

จ านวนหุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรียกประชุมเองก็ได ้

ภายในสี่ส ิบหา้ (45) วัน นับแต่วันครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ใ้หถ้ือว่าเป็น

การประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ โดย

บรษัิทตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็ นทีเ่กดิจาก

การจัดใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

สมควร  

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น

การเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ครั ้งใด  

จ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชมุตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถ้อืหุน้ตาม

วรรคสีต่อ้งร่วมกัน รับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิ

จากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท  

นอกจากนี้  เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความ
สะดวก เรยีบรอ้ย ซึ่งอาจตอ้งมกีารแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถ้อยค า หรอืขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจด
ทะเบยีน หรอืรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ตามค าสัง่ ค าแนะน า หรอืความเหน็ของนายทะเบยีน กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ 
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่ม และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่ม มอี านาจในการแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถอ้ยค า 
หรอืขอ้ความในเอกสาร และ/หรอืค าขอต่าง ๆ ในการยืน่จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัต่อกรมพฒันา



เอกสารแนบ 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 หน้า 17 ของ 17 หน้า 

ธุรกจิ การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัท ีรวมถงึมอี านาจในการมอบอ านาจชว่งได ้โดยไมต่อ้งขออนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกี 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 26 และ ขอ้ 36 ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายทีแ่กไ้ขบทบญัญตัติามมาตราดงักลา่วขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  274,748,176   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 14 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระที่
ไดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ซกัถามหากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

 ไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืเสนอเรื่องอื่นใดใหพ้จิารณาอกี  ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2561 และกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้นี้ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

              
       -ดร. ครรชติ  สงิหส์ุวรรณ์- 
       (ดร. ครรชติ  สงิหส์ุวรรณ์)  

 

          -นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท- 

  
    

ลงชือ่    ประธานทีป่ระชุม 

ลงชือ่    ผูบ้นัทกึการประชุม  
    (นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท) 



 

 

รายงานประจาํปี 2561 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 



ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

  
  
ประสบการณท์ํางาน  

1.  บรษัิทจดทะเบยีน  จํานวน    3  บรษัิท 
2550 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. 2 เอส เมทัล  
2548 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บา้นร็อคการเ์ดน้ 
2545 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานลีสิซิง่ 

2.  บรษัิททั่วไป   จํานวน    5  บรษัิท 
2560 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจก. ไฮบรดิ เอ็นเนอรจ์ ี
2558 – ปัจจบุนั  - กรรมการกองทนุ Amethyst Asia Focused Fund  
2558 – ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธ.ซมูโิตโม มติซยุ ทรัสต ์(ไทย) จํากดั 

(มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บรษัิท เอส แอนด ์มานนท ์จํากดั  
2561 – ปัจจบุนั  - กรรมการตรวจสอบ บจก. เจเอสเอสอาร ์กรุป๊  

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     11  ปี (วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 15 พฤศจกิายน 2550) 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั   - หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 ของทนุจดทะเบยีนชําระแลว้ 
(ณ วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2562) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2561 / จาํนวนทีจ่ดัประชุม 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 ครัง้   
คณะกรรมการบรษัิทฯ    4 / 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  1 / 1 ครัง้ 
คณะกรรมการอสิระ    1 / 1 ครัง้ 

สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา - ไมม่ ี-                                                                                       

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ   - ไมม่ ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั    -ไมม่-ี   

*  คณุสมบัตขิองคณะกรรมการอสิระประกอบอยูใ่นสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ชือ่  นายสรุพล  สตมิานนท ์  
 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ* 

อาย ุ   58 ปี   สญัชาต ิ ไทย   
การศกึษา/ - ปรญิญาโท สาขาธรุกจิ Webster University, USA 
การอบรม - ปรญิญาโท สาขากฎหมาย HOWARD UNIVERSITY, USA 
 - ปรญิญาโท สาขากฎหมาย SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY, USA 
 

    - ผา่นการอบรม DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุน่ที ่
40/2547 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

    -  ANTI-CORRUPTION FOR EXECUTIVE กรกฎาคม 2557 สําหรับกรรมการ
และผูบ้รหิารกลุม่บรษัิทธนชาต ิ

 
 
 
 
 

 



ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ํางาน  

1.  บรษัิทจดทะเบยีน  จํานวน    1  บรษัิท 
2550 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท 2 เอส เมทัล จํากดั (มหาชน) 

2.  บรษัิททั่วไป   จํานวน    2  บรษัิท 
2554 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท นสีเทริน์สตลี จํากดั  
2558 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บรษัิท แกรนดอ์ตุสาหกรรมเหล็กรปูพรรณ จํากดั  

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     11  ปี (วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 15 พฤศจกิายน 2550) 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั   13,875,550 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.08 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
(ณ วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2562) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2561 / จาํนวนทีจ่ดัประชุม 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ    4 / 4 ครัง้ 

สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา - ไมม่ ี-                                                                                       

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ   - ไมม่ ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั    -ไมม่-ี 

 

 

 

 

 

   

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

   

ชือ่  นางสาวบญุศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์  
 กรรมการ / กรรมการบรหิาร  

อาย ุ   56 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ -  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) วทิยาลยัเทคโน 
การอบรม    โลยอีาชวีศกึษา  วทิยาเขตเทคนคิภาคใต ้ 
  
 -  ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 

รุน่ที ่75/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย 

 
 
 



 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 

   

 

 

 

          

 

 

ประสบการณท์ํางาน  

1.  บรษัิทจดทะเบยีน  จํานวน    2  บรษัิท 
2554 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บรษัิท 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 

2.  บรษัิท/นติบิคุคลทั่วไป  จํานวน    4  บรษัิท 
 2549 – ปัจจบุนั     - กรรมการผูม้อํีานาจ,  บรษัิท ต.วบิลูยส์นิ ผลติภณัฑไ์ม ้จํากดั   
 2549 – ปัจจบุนั   - กรรมการผูม้อํีานาจ,  บรษัิท ธนพล ลามเินต จํากดั   
 2549 – ปัจจบุนั  - กรรมการผูม้อํีานาจ,  บรษัิท ชยัวสษิฐ ์พาราวูด้ (2002) จํากดั   

2551 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บรษัิท นสีเทริน์สตลี จํากดั 

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
    - ไมม่ ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   7 ปี (วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 10 สงิหาคม 2554) 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั  20,157,449 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.48 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
(ณ วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2562) 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2561 / จาํนวนทีจ่ดัประชุม 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ    4 / 4 ครัง้ 

สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา - ไมม่ ี-                                                                                       

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ   - ไมม่ ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจํากดั    -ไมม่-ี 
 
 
 

 

 

 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 

ชือ่  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร    
 กรรมการ  
อาย ุ   63 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ - มัธยมศกึษา, โรงเรยีนศกึษาวฒันา   
การอบรม  
 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

92/2554 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 
    
  
  
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 การเลือกผูส้อบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไดผ้่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพ้จิารณาทัง้ดา้นศักยภาพของสํานักงานผูส้อบบัญช,ี คุณวฒุขิองตัวผูส้อบบัญช ี
และรปูแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตสุมผลของอตัราคา่สอบบญัช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ไดร้่วมกันพจิารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลาย
สํานักงานผูส้อบบัญช ี มคีวามเห็นว่าบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากัด มคีณุสมบัตเิหมาะสม และมสํีานักงานอยู่ทั่ว
โลก   จงึเห็นสมควร ใหนํ้าเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท แกรนท์ ธอนตัน 
จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท  สําหรับปี 2562 เป็น โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตฯ ดงันี ้

- นายสมคดิ  เตยีตระกลู ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 
(ลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท ปี 2560 และ 2561) 

- นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรัีตนช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 
 (ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท) 
- นายธรีศกัดิ ์  ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 

(ลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท ปี 2557) 
- นายนรนิทร ์  จรูะมงคล   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่8593 

 (ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท) 
 

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

 
โดยกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชปีระจําปี 2562 จํานวน 1,845,000 บาท ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ในการ

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

ตารางเปรยีบเทยีบกบัคา่สอบบญัชปีีกอ่น 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) 

คา่สอบบญัชขีองบรษัิท 1,800,000 1,845,000 

คา่สอบบญัชขีองบรษัิทยอ่ย 580,000 580,000 

รวม 2,380,000 2,425,000 
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       หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 

(แบบท ัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น) 

 

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

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

 

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

ถนน..................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต................................

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

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   2 เอส เมทัล จ ากดั  (มหาชน)   

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................

เสยีง ดงันี ้

หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..................................เสยีง 

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

  อยูบ่า้นเลขที.่..................... ถนน ................................... ต าบล/แขวง .......................... 

  อ าเภอ/เขต .................................. จังหวดั ..............................รหสัไปรษณีย.์.................  

 หรอื     2. พลเอกไพรัช  โพธิอ์บุล   กรรมการอสิระ    อาย ุ62 ปี                        

               บา้นเลขที ่55/19 หมูบ่า้นกลางเมอืงเดอะปารสี ซ.3, ถ.ก าแพงเพชร6, ลาดยาว เขต

จตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900 

 หรอื     3. นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  อาย ุ64 ปี                        

                บา้นเลขที ่84/37 ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562   วันพธุที ่24 เมษายน 2562  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร1, อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีชัน้ 

4,  เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลาและสถานที่

อืน่ดว้ย 

  กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 

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

          (                                                      ) 

  

 

 ลงชือ่.......................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

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

  

 

ลงชือ่........................................................พยาน ลงชือ่........................................................พยาน 

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

หมายเหต ุ   

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. พลเอกไพรัช  โพธิอ์บุล   กรรมการอสิระ    อาย ุ62 ปี                        
               บา้นเลขที ่55/19 หมูบ่า้นกลางเมอืงเดอะปารสี ซ.3, ถ.กําแพงเพชร6, ลาดยาว เขตจตจัุกร   
     กรงุเทพฯ 10900 

 หรอื     3. นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  อาย ุ64 ปี                        
                บา้นเลขที ่84/37 ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562   วันพุธที ่24 เมษายน 2562  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร1, อาคารควิเฮา้ส ์
ลุมพนิี ชัน้ 4,  เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน 
เวลาและสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 
(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561  

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่2    พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานบรษิทัฯในรอบปี 2561  

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
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ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

โปรดใส่

เคร่ืองหมาย

หน้าช่ือผู้ รับ

มอบฉนัทะ

เพียงช่ือเดียว 



  

 วาระที ่3   พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจาํปี 2561 สาํหรบัรอบบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่4    พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและการจา่ยปนัผล 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่5    พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 1.  นายสรุพล  สตมิานนท ์ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 2.  นางสาวบญุศร ีปญัญาเป่ียมศกัดิ ์  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง   

 3.  นายปรดีา  วงศส์ถติพร   กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง       

วาระที ่6   พจิารณาอนมุตักิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2562 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่7   พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2562 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง         

วาระที ่8   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ข
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) 
 

ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 วันพุธที ่24 เมษายน 2562  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร1, 
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 
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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. พลเอกไพรัช  โพธ์ิอบุล   กรรมการอิสระ    อาย ุ62 ปี                        
               บ้านเลขที่ 55/19 หมูบ้่านกลางเมอืงเดอะปารีส ซ.3, ถ.ก าแพงเพชร6, ลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปี 2562   วนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562  เวลา 10.30 น. ณ ห้องสาทร1, อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ชัน้ 4,  เลขท่ี 1 ถนน
สาทรใต้ 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   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 2    พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานบริษัทฯในรอบปี 2561  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

โปรดกา
เคร่ืองหมาย
หน้าช่ือผู้ รับ
มอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2561 ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายปันผล 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง   

วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 1.  นายสุรพล  สตมิานนท์  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      
 2.  นางสาวบุญศรี ปัญญาเป่ียมศักดิ์   กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง   
 3.  นายปรีดา  วงศ์สถติพร   กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง       
 

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง      

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เหน็ด้วย      ไมเ่หน็ด้วย     งดออกเสียง         

วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน 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 ถือหุ้ นสามัญประจ าปี 2562 วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562  เวลา 10  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 กรณีผ ูถ้ือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผ ูร้บัมอบฉันทะ 
 
 
 

 

    ตาํแหนง่ในบรษิทัฯ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
    จาํนวนหุน้ทถีอื (ณ วนัท ี15 มนีาคม 2562) - ไมม่ ี- 
    สว่นไดเ้สยีในวาระทจีะพจิารณา   วาระท ี5                                                                                      
          

 
 

   
  ตาํแหนง่ในบรษิทัฯ            กรรมการ / กรรมการอสิระ  
   จาํนวนหุน้ทถีอื (ณ วนัท ี15 มนีาคม 2562) - ไมม่ ี- 
   สว่นไดเ้สยีในวาระทจีะพจิารณา   วาระท ี5                                                                                       
 
 
 

กรรมการอิสระ หมายถึงบคุคลท่ีมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกนิ 1% ของจํานวนทุนจดทะเบยีนทีออกและเรยีกชําระแลว้ของบรษัิท และบรษัิททีเกยีวขอ้ง
โดยรวมหุน้ทถีอืโดยบคุคลทเีกยีวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นผูท้มีคีวามสัมพันธก์ับบรษัิทและบรษัิททเีกยีวขอ้งในลักษณะทมีสีว่นไดเ้สยี หรอืไดผ้ลประโยชน์ใน
ดา้นการเงินหรือการบริหารงาน ทังในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะ
ความสมัพันธด์งักลา่วดงัเชน่ 
-   เป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ทปีรกึษาทรัีบเงนิเดอืนประจําหรอืผูม้อํีานาจ

ควบคมุ   
-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ เป็นผูส้อบบัญช ีทปีรกึษากฎหมาย ทปีรกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิ

ราคาทรัพยส์นิ  
-   เป็นผูท้มีคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ เชน่ ซอื/ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ซอืขายสนิทรัพย ์ให/้รับความชว่ยเหลอื

ทางการเงนิ เป็นตน้ 
3. ไม่เป็นบุคคลทีมคีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็นบดิา

มารดา คูส่มรส พนีอ้ง และบตุร รวมทังคูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอื
บคุคลทจีะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท 

4. ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิทหรอืนติบิคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ และไมม่ลีักษณะอนืใดททํีาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกยีวกบัการ
ดําเนนิงานของบรษัิท 

5. ไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบในบรษัิทอนื อนัมสีภาพธรุกจิอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทางธรุกจิกบับรษัิท 
 
 
 
 
 

2  ชอื   นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ            อาย ุ     64   ปี   
    สญัชาต ิ   ไทย ทอียู ่   เลขท ี84/37  ถนนนนทร,ี แขวงชอ่งนนทร,ี    
             เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 101200 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

 1.   ชอื       พลเอกไพรัช  โพธอิบุล                  อาย ุ  62  ปี 
       สญัชาต ิ ไทย ทอียู ่   เลขท ี170/44  สขุมุวทิ 23 (ประสานมติร),  
                                             เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

 



 

 

เงือ่นไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
 

1. วธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยืน่เอกสารหรอืหลักฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุ
กอ่นเวลาประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 09.30 น. ของวนัวนัพธุที ่24 เมษายน 2562 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

โดยผูแ้ทนนิตบิุคคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนติบิุคคลซึง่เป็นผูร้่วมเขา้ประชุมมี
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 หรอืไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 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) 
 
 เนื่องจาก คณะสํานักงานกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) ปรับเปลีย่นรูปแบบการนําเสนอ
รายงานประจําปี โดยจัดทําชอ่งทางการรับขอ้มลูขา่วสารผ่านระบบ QR Code แนบพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฯ เพือ่
ลดภาระคา่ใชจ้่ายของบรษัิทจดทะเบยีนฯ  และเป็นการใชท้รัพยากรทีคุ่ม้คา่  ซึง่นอกจากชอ่งทางดังกลา่ว  บรษัิท
ไดเ้ผยแพรร่ายงานประจําปี 2561 บนเว็บไซตข์องทางบรษัิทฯ ซึง่ทา่นสามารถเขา้ไปดขูอ้มลูไดท้ี ่www.ss.co.th 
 
 อยา่งไรก็ตาม หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอรับรายงานประจําปี 2561 เป็นรปูเลม่  ผูถ้อืหุน้สามารถ        
แจง้ความจํานงขอรับไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านใหช้ดัเจนลงในแบบขอรับเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มกับหนังสอืเชญิ
ประชุม     ผูถ้อืหุน้ฉบับนี้  แลว้ส่งแฟกซก์ลับมายังหมายเลข (66) 0-2610-3871 บรษัิทฯ จะดําเนินการจัดส่ง
รายงานประจําปี 2561 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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แผนที่สถานที่จัดการประชุม 
 

ณ หอ้งสาทร 1 , 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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