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บริษัท 2 เอส เมทลั จ ำกดั (มหำชน) 
2S Metal Public Company Limited 

 
หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

ของ 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ที ่2S_BoD03/2564      วนัที ่19  มนีาคม 2564  
 

เร ือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 (ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code เพือ่ดาวนโ์หลดขอ้มูล) 
3. ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนด

ออกตามวาระ 
4. เอกสารประกอบการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
5. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  
6. ขอ้มูลกรรมการอิสระที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่ม

ประชมุ พรอ้มค านิยามของกรรมการอสิระ 
7. เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 8. ขอ้บงัคบับรษิทั เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  

  9. แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุ 
 10. ขอ้ปฏบิตักิารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVOD-19) และแบบสอบถามส าหรบัคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุฯ 
 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มมีตกิ าหนดนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพุธที ่21 เมษายน 
2564 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร, อาคารคิวเฮา้ส ์ลุมพินี ช ัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเร ือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี ้

 
 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  การประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563 ไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่25 มิถุนายน 2563  ซึง่บรษิทัได ้
จดัท ารายงานการประชมุและน าส่งผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา 
ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชมุ รวมทัง้ไดม้ีการเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทแลว้  โดยไดแ้นบส าเนา
รายงานการประชมุมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุคร ัง้นี ้(สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ 
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
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2S Metal Public Company Limited 

วาระที ่ 2   พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯในรอบปี 2562 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2563  ดงัรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2563 ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถ Download ไดจ้าก QR Code บนแบบฟอรม์หนังสอืเชญิประชมุ (สิง่
ทีส่่งมาดว้ย 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใน
รอบปี 2563 

การลงมต ิ   วาระนีไ้ม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่รบัทราบ 

 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกีารจดัท างบ
แสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพือ่เสนอ
ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีอนุมตั ิ โดยงบการเงนิของบรษิทั ไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดัแลว้ ซึง่สรปุสาระส าคญั
เป็นดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประจ าปี 2563 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

สนิทรพัยร์วม 2,204.94 2,163.27 
หนีส้นิรวม 449.33 511.73 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,757.48 1,651.54 
รายไดจ้ากการขายรวม 5,603.03 5,543.28 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั  410.16 378.90 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.91 0.84 

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในหวัขอ้งบการเงนิของรายงานประจ าปี 2563 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ประจ าปี 2563 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดัแลว้  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจา่ยปันผล   

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัก าหนดใหจ้่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั และหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืน่ๆ ตามทีบ่รษิทัก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลง
ขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเห็นสมควร 

ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2563 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัมีก าไรสุทธจิ านวน 378.9  ลา้น
บาท  จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาการจดัสรรเงนิก าไร และก าหนดจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบัปี 2563 ในส่วนของธรุกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (Non- BOI) ดงันี ้
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1.   จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย เพือ่รองรบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในคร ัง้นี ้จ านวน 5,000,000 บาท คดิ
เป็น 1.32% ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั รวมเป็นส ารองตามกฎหมาย 50 ลา้นบาท   

2.   จ่ายปันผลส าหรบัปี 2563 ในรูปของเงนิสดและหุน้ปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.3611 บาท เป็นจ านวนเงิน
รวมไม่เกิน 162.50 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราเงนิปันผลจ่ายประมาณ 42.9% จากก าไรสุทธขิองงบ
การเงนิเฉพาะของบรษิทัในปี 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

  2.1  จา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา 9 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล ในมูลค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บBaht 50 าท คิดเป็นอตัราปันผลหุน้ละ 0.1111 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 
49,999,900 บาท  

    อน่ึง ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการค านวณตามสดัส่วนการจดัสรรหุน้ปันผล
ดงักล่าวแลว้ บรษิทัจะตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิง้ และจ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.1111 บาท 

2.2    จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 112,499,773.75 
บาท (ทัง้นี ้เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 2.1 ทีจ่่ายเงนิสดใหก้บัผูถ้อืหุน้แทน อาจมีผลท า
ใหเ้งนิปันผลทีจ่า่ยในรปูเงนิสดมจี านวนมากกว่า 112,499,773.75 บาทได ้อย่างไรก็ตาม เมือ่รวม
จ านวนเงนิปันผลทีจ่า่ยทัง้สองส่วนจะมจี านวนเงนิรวมไม่เกนิ 162.50 ลา้นบาท) 

การจา่ยปันผลตามขอ้ 2.1 และ 2.2 สามารถสรปุเป็นดงันี ้ (หน่วย : บาทต่อหุน้) 

หุน้ปันผล (ในอตัรา 9  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล) 0.1111 

เงนิสดปันผล 0.2500 

รวมจา่ยปันผลคร ัง้นี ้ 0.3611 

หกั ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย (10%) (0.0361) 

คงเหลอืประมาณ 0.3250 

แบ่งออกเป็น  

- หุน้ปันผล (ในอตัรา 9  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล) 0.1111 

- เงนิสด 0.2139 
 

ทัง้นี ้การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจา่ยจากก าไรสุทธใินส่วนของธรุกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI) 
ซึง่เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธ ิซึง่เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตาม
อตัราทีก่ฎหมายก าหนดไว ้โดยจะน าปันผลส่วนทีเ่ป็นเงนิสดช าระภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคล
ธรรมดาไดร้บัเครดติภาษีในการค านวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร 

 

          ขอ้มูลเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลทีผ่่านมา 
 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 2562 2561 2560 

ก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  (ลา้นบาท) 118.12 104.22 276.73 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 450 450 400 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.30 0.23 0.69 
อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.14 0.14 0.2850 
คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยรวม (ลา้นบาท) 63.00 63.00 114.00 
คดิเป็นอตัราการจา่ยปันผลตอ่ก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 53.33 60.45 41.20 
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ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจา่ยเงนิปัน
ผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.3611 รวมเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 162.50 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิ
ปันผลจ่ายประมาณ 42.9% ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทในปี 2563 ในส่วนจากธุรกจิที่

ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ซึง่การจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ
บรษิทั   โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ีสิทธริบัปันผล (Record Date) ในวนัที ่29 เมษายน 2564  และ
ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งตน้ 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัจาก 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095  
บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจ านวน 100,000,149  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1 บาท 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเน่ืองจากมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2561 ไดอ้นุมตัิ
การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม ในอตัรา 8 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นจ านวน 
99,999,917 หุน้ ซึง่ผลจากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าวคงเหลอื 454 หุน้  และมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 ไดอ้นุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพือ่รองรบัการใช ้
สทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัคร ัง้ที ่1 ของบรษิทั (2S-W1) จ านวน 
99,999,990 หุน้ ซึง่มผีูใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพฯ เป็นหุน้สามญัตลอดอายุใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทัง้สิน้ 295 หุน้ 
โดยใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัคร ัง้ที ่1 ของบรษิทั (2S-W1) ไดห้มดอายุแลว้เมือ่วนัที ่
30 พฤษภาคม 2562 

 ดังน้ัน  คณ ะกรรมการบร ิษัทจึงขอเสนอให ้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  549,999,244 บาท เป็น 
449,999,095 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนทีย่งัมิไดจ้ าหน่าย จ านวน 100,000,149 หุน้ มูลค่าหุน้ที่

ตราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท แบ่งเป็น หุน้สามญัจ านวน 454 หุน้  ที่เหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติที่

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 และหุน้สามญัจ านวน 99,999,695 หุน้ ส าหรบัรองรบัการใชส้ิทธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 2S-W1 ซึง่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ไดห้มดอายุแลว้ตัง้แต่วนัที่ 30 
พฤษภาคม 2562  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก
เดิม 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดจ้ าหน่าย จ านวน 
100,000,149 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท แบ่งเป็น หุน้สามญัจ านวน 454 หุน้  ทีเ่หลอืจากการ
จดัสรรหุน้ปันผลตามมติทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 และหุน้สามญัจ านวน 99,999,695 หุน้ 
ส าหรบัรองรบัการใชส้ิทธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธ ิ2S-W1 ซึง่ไดห้มดอายุแลว้ตัง้แต่วนัที ่30 
พฤษภาคม 2562  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบยีน 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สืบเน่ืองจากมติลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามระเบียบวาระที ่5 เพือ่ใหก้ารลดทุนเป็นไป
โดยถูกตอ้งและมีผลบงัคบัตามกฎหมายอย่างสมบูรณ ์จงึขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เติมหนังสือบรคิณหข์อ้ 4 
ของบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี ้
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บริษัท 2 เอส เมทลั จ ำกดั (มหำชน) 
2S Metal Public Company Limited 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 449,999,095 บาท (สีร่อ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั
เกา้สบิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 449,999,095   หุน้ (สีร่อ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั
เกา้สบิหา้หุน้) 

 มูลคา่หุน้ละ : 1  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 449,999,095   หุน้ (สีร่อ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั

เกา้สบิหา้หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไม่ม-ี   

 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจด
ทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิ
ถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 449,999,095  บาท เป็น 499,998,995  
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคดิ
เป็นมูลคา่จ านวน 49,999,900 บาท 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  สบืเน่ืองจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัตามวาระที ่4 ในอตัรา 9 หุน้สามญัเดมิต่อ 
1 หุน้ปันผล ซึง่บรษิัทตอ้งออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 49,999,900 หุน้ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล
ดงักล่าว    

ดงัน้ัน คณะกรรมการบรษิทัจงึขอเสนอใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ 449,999,095  บาท เป็น
ทุนจดทะเบยีนจ านวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,900 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก
เดิม 449,999,095  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่
จ านวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,900 บาท เพือ่รองรบัการจา่ยปัน
ผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีง 

 
 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่
ทุนจดทะเบยีน 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเน่ืองจากมตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามระเบยีบวาระที ่7 เพือ่ใหก้ารเพิม่ทุนเป็นไป
โดยถูกตอ้งและมีผลบงัคบัตามกฎหมายอย่างสมบูรณ ์จงึขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เติมหนังสือบรคิณหข์อ้ 4 
ของบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี ้
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บริษัท 2 เอส เมทลั จ ำกดั (มหำชน) 
2S Metal Public Company Limited 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 499,998,995 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่แปด
พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 499,998, 995   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่แปด
พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 

 มูลคา่หุน้ละ : 1  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 499,998, 995   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่แปด

พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไม่ม-ี   

 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจด
ทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิ
ถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพือ่รองรบัการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 49,999,900 หุน้ 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สืบเน่ืองจากการอนุมตัิจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 9 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล  
โดยท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ในวาระที ่7 จ านวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลของบรษิัท   จึงขอเสนอใหพ้ิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 
49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอขา้งตน้ทุกประการ  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดให ้“ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3”  โดยในปีนีก้รรมการทีอ่อกตามวาระ  ไดแ้ก ่ 

ก.  นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล กรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการบรหิาร  
ข.  นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน กรรมการบรษิทั, กรรมการผูจ้ดัการ  
ค.  พล.อ. ไพรชั  โพธิอ์ุบล กรรมการ และกรรมการอสิระ 
ง.  นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี กรรมการ และกรรมการอสิระ 

ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบรษิทัล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 
2563 ถงึวนัที ่31  มกราคม 2564  ไม่ปรากฏผูใ้ดเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ
บรษิทั 
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โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคร ัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการและกรรมการอสิระทีอ่อกตามวาระ  โดยค านึงถงึความเหมาะสมดา้น
คุณวุฒ ิประสบการณแ์ละผลงานในปีทีผ่่านมา  รวมทัง้คุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ ซึง่บุคคลทัง้ 4 
ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ รว่มกนัก ากบัดูแลกจิการอนัเป็นประโยชนต์่อบรษิทั อกีทัง้บุคคลทีเ่สนอ
ชือ่เป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  จงึมีมติให ้
น าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากลั่นกรองคุณสมบตัแิลว้ เห็นชอบตามคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้แต่งตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมี
ประวตัยิ่อของกรรมการปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูป
ของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่ ซึง่สุดแลว้แต่ทีป่ระชมุผู ้
ถอืหุน้จะก าหนด 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความสามารถ  โดยเปรยีบเทียบอตัราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกนัที่มี
ขนาดใกลเ้คียงกนั และผลการด าเนินงานของบรษิัทประกอบ  จงึมีมติเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการทีไ่ม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจ าปี 2564 ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2563 เป็นจ านวนรวมกนัไม่เกนิ 
4.00 ลา้นบาท  โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดงันี ้

ก. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  ไดแ้ก ่เงนิเดอืน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพเิศษ 
 

 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 

เงนิเดอืน 50,000 30,000 30,000 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท / คร ัง้ / คน) 15,000 20,000 15,000 

 

 หมายเหตุ : กรรมการทีอ่ยู่ในฐานะผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนขา้งตน้   
 

ข. ค่าตอบแทนอืน่ๆ   -ไม่ม-ี  

 ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถดูรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการทีจ่่ายจรงิในปี 2563 ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปี 2563 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิทัเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจ าปี 2564 
ในรูปของเงินเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ลา้นบาท ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ ทั้งนี้  ขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจในการ
พจิารณาเงนิค่าตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้กก่รรมการทุกท่านตามทีเ่ห็นสมควร  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
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วาระที ่12 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2564 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากประสบการณ ์มาตรฐานการจดัท ารายงานทางการ
เงิน และประสิทธิภาพการท างานที่ผ่านมา  เห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั 
จ ากดั ดงัรายชือ่ต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2564 
*   นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 
*   นายนรนิทร ์  จรูะมงคล                   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593 และ/หรอื 
*   นางสาวลกัษม ีดตีระกูลวฒันผล        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9056 และ/หรอื 
*   นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 และ/หรอื 
*   นางสาวอมรจติ  เบา้หล่อเพชร           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10853 

ซึง่ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอมาน้ันไม่มีความสมัพนัธห์รอืมีส่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย  ผูบ้รหิาร ผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,961,000 บาทต่อปี ซึง่ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอืน่ในการสอบบญัช ีเชน่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั เป็นตน้ ก าหนดใหจ้่ายตาม
จ านวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้สมควรอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ดงัทีก่ล่าวมา  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 1,961,000 บาท    

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

 

วาระที ่13 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 (วตัถปุระสงค)์ ของบรษิทั โดยแกไ้ข
วตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ ขอ้ 18 และขอ้ 25 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  ดว้ยวตัถุประสงคข์องบรษิัทในปัจจุบนั มีกิจการที่ขดัต่อนโยบายสาธารณะ ทัง้ดา้นสงัคม 
สุขภาพ และครอบครวั อนัไดแ้ก่ โรงงานสุรา โรงงานบุหร ี ่และกจิการอาบอบนวด  จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสือบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ของบรษิทั โดยแกไ้ขวตัถุประสงค ์
ขอ้ 18 และขอ้ 25 เป็นดงันี ้

ปัจจุบนั ขอเสนอแกไ้ขใหม่ 
 

(18) ประกอบกจิการโรงส ีโรงเลือ่ย โรงงานไสไมแ้ละอบไม ้
โรงงานต่อตัวถังรถยนต ์โรงงานผลิตเซรามิคและ
เครือ่งเคลอืบ โรงงานผลติเครือ่งป้ันดนิเผา โรงงานอดั
ปอ โรงงานสกดัน ้ามันพืช โรงงานกระดาษ โรงงาน
กระสอบ โรงงานทอผา้ โรงงานป่ันดา้ย โรงงานยอ้ม
และพิมพล์วดลายผา้ โรงงานผลิตและหล่อดอกยาง
รถยนต ์โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ 
โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารส าเร็จรูป   
โรงงานสุรา โรงงานแกส๊ โรงงานบุหรี ่โรงงานน ้าตาล 
โรงงานผลิตเครือ่งใชพ้ลาสติก โรงงานรดีและหล่อ
หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง 
โรงงานแกว้ โรงงานผลิตเครือ่งดื่ม โรงงานหล่อยาง 
โรงงานประกอบรถยนต ์  

 

(18) ประกอบกจิการโรงส ีโรงเลือ่ย โรงงานไสไมแ้ละอบไม ้
โรงงานต่อตัวถังรถยนต ์โรงงานผลิตเซรามิคและ
เครือ่งเคลอืบ โรงงานผลติเครือ่งป้ันดนิเผา โรงงานอดั
ปอ โรงงานสกดัน ้ามันพืช โรงงานกระดาษ โรงงาน
กระสอบ โรงงานทอผา้ โรงงานป่ันดา้ย โรงงานยอ้ม
และพิมพล์วดลายผา้ โรงงานผลิตและหล่อดอกยาง
รถยนต ์โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ 
โรงงานสังกะสี โรงงานงานผลิตอาหารส าเร็จรู ป   
โรงงานแกส๊ โรงงานน ้าตาล โรงงานผลิตเครือ่งใช ้
พลาสตกิ โรงงานรดีและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต
บานประตูและหน้าต่าง โรงงานแกว้ โรงงานผลิต
เครือ่งดืม่ โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต ์   

 

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร ์ไนตค์ลับ 
โบวล์ิง่ อาบอบนวด โรงภาพยนตรแ์ละโรงมหรสพอืน่ 
ๆ สถานพกัตากอากาศ สนามกฬีา สระว่ายน า้ 

 

(25)   ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร ์ไนตค์ลับ 
โบวล์ิง่ โรงภาพยนตรแ์ละโรงมหรสพอื่น ๆ สถานพกั
ตากอากาศ สนามกฬีา สระว่ายน า้ 
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ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยความสะดวก เรยีบรอ้ย ซึง่อาจ
ตอ้งมีการแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถอ้ยค า หรอืขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบยีน หรอืรายงานการ
ประชมุผูถ้ือหุน้ตามค าสั่ง ค าแนะน า หรอืความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์หรอืเจา้หนา้ที ่ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จงึเห็นควรมอบหมายให ้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื 
ประธานเจา้หน้าที่บรหิารกลุ่ม และ/หรอื บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม มีอ านาจในการแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เติมถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร 
และ/หรอืค าขอต่าง ๆ ในการยืน่จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัต่อกรมพฒันาธุรกจิ การคา้ กระทรวง
พาณิชยไ์ดท้นัท ีรวมถงึมอี านาจในการมอบอ านาจชว่งได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อกี 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ของบรษิทั โดยแกไ้ขวตัถุประสงค ์ขอ้ 18 และขอ้ 25 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

 

 

วาระที ่14 พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
 

 

จึงขอเรยีนเชญิท่านผูถ้ือหุน้ที่มีช ือ่ ตามสิทธิการเขา้รว่มการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้  ประจ าปี 2564 
(Record Date) ในวนัที ่12 มีนาคม 2564 เขา้รว่มประชมุตามวนั  เวลา   และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้  ท่านสามารถ
ตดิต่อลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป   

อย่างไรก็ตาม การจดัการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้เป็นการประชมุในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) บรษิทัจงึไดก้ าหนดมาตรการและแนวทางปฏบิตัิในการเขา้รว่มประชมุ ดงัรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10   และขอความรว่มมือท่านผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิทั ดงัมีรายชือ่และ
ขอ้มูลของกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 เพือ่ลดความแออดัในสถานทีป่ระชมุ และรกัษาสทิธ ิผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้ในกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้ โดยสามารถส่งเอกสารมายงัส านักงานคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั 2 
เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) เลขที ่1788 อาคารสงิหค์อมเพล็กซ ์(รจีสั) ช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่, แขวงบางกะปิ, เขต
หว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 กอ่นวนัที ่19 เมษายน 2564  
 

 ทัง้นี ้หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระการประชมุ  สามารถตดิต่อสอบถาม
ล่วงหนา้ไดท้ีส่ านักงานคณะกรรมการบรษิทั หมายเลขโทรศพัท ์02-0883618 หรอื อเีมล ์pornnica@ss.co.th   
 

 บรษิทัฯ ขอขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสูงทีเ่ขา้ใจ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัความรว่มจากทุก
ท่านเป็นอย่างดเีชน่ทีผ่่านมา 
 

ขอแสดงความนับถอื 

 
 (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ)์ 

ประธานกรรมการ 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 1 ของ 11 หน้า 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

วนั เวลา สถานที ่
ประชมุเมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ หอ้งสาทร 1  อาคารคิวเฮา้ส  ์ลุมพินี ช ัน้ 4 เลขที่ 1   
ถ. สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร   

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ  ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
1.  ดร. ครรชติ สงิหส์วุรรณ ์ ประธานกรรมการบรษิทั และ กรรมการตรวจสอบ  
2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
3.  นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน  กรรมการ / กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
4.  นายสรุพล สตมิานนท ์ รองประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นางจนิตนา เตชะมนตรกีลุ  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
6.  นางสาวบุญศร ีปัญญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุสายบญัชแีละการเงนิ 
7.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 
8.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร    กรรมการ 
9.  พลเอกไพรชั  โพธิอ์บุล    กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

10. นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตรี กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ผูเ้ขา้รว่มการประชมุอืน่ 
1. นายสมคดิ  เตยีตระกลู ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  จากบรษิทั แกรนทธ์อนตนั จาํกดั 
2. นายปกรณ ์ ออ่นแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

ก่อนเร ิม่การประชมุ นายปกรณ ์อ่อนแกว้ พิธกีรในทีป่ระชมุ กล่าวถงึแนวทางปฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุ 
ตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จากน้ันแนะนํากรรมการบรษิทั 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่เขา้รว่มประชมุ และชีแ้จงถงึวิธกีารออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี ้

1. ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บั ณ
ตอนลงทะเบยีน  

2. วธิกีารนับคะแนนเสยีง คอื 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง
3. เมือ่ประธานในทีป่ระชมุแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินแต่ละวาระ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคล์งคะแนนเสยีงไม่เห็น

ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมือขึน้ และส่งมอบบตัรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรยีบรอ้ยแลว้ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีข่อง
บรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัจะดําเนินการนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีง และจะนํา
คะแนนเสยีงดงักล่าวไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็น
คะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเห็นดว้ยในวาระน้ัน ๆ ซึง่ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

4. หากท่านผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น โปรดยกมอืและแจง้ชือ่-นามสกุลของ
ท่าน และขอความกรุณาใหซ้กัถามหรอืแสดงความคิดเห็นที่เกีย่วขอ้งกบัวาระน้ัน ๆ โดยตรง หากท่านผูถ้ือหุน้
ประสงคท์ีจ่ะเสนอแนะความคดิเห็นอืน่ทีไ่ม่อยู่ในวาระการประชมุ สามารถแสดงความคดิเห็นของท่านไดใ้นวาระที ่9 
พจิารณาเร ือ่งอืน่ ๆ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 2 ของ 11 หน้า 

เร ิม่การประชมุ 

ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ ์ทําหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ  กลา่วเปิดประชมุวา่ ในการประชมุคร ัง้นีม้ผูีถ้อืหุน้
เขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเอง จาํนวน 19 ราย  นับจาํนวนหุน้ได ้156,684,512 หุน้และโดยการมอบฉันทะ จาํนวน 
36 ราย นับจํานวนหุน้ได ้143,211,684 หุน้ รวมเป็นจํานวนหุน้  299,896,196 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.4 ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38    

ทัง้นี ้ตามทีบ่รษิทัไดเ้ผยแพรบ่น web site ของบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งทีเ่ห็นสมควรบรรจเุป็นวาระ
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 และเสนอชือ่บุคคลทีม่ีคุณสมบตัเิพือ่รบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั ตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2563  น้ัน ปรากฎว่าไม่มีผูถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจุ
เป็นวาระ หรอืเสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาตามระเบยีบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที ่1     พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 

   ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่
วนัที ่24 เมษายน 2562  โดยไดจ้ดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ ดงัปรากฎอยู่ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
ของหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้แสดงความเห็นหรอืแกไ้ขประการใด  ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันท ์รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่
24 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย  299,896,196 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไม่เห็นดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 บตัรเสยี               0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 
วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่

ปรากฎในรายงานประจําปี ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายใหคุ้ณแสงรุง้ นิตภิาวะชน  เป็นผูร้ายงานใหท้ี่

ประชมุรบัทราบเกีย่วกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 ดงันี ้

 รายไดร้วมจากการขาย มีจํานวน 5,396.27 ลา้นบาท ลดลงใน 0.98% เมื่อเทียบกบัปี 2561 
โดยมปีรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ 9.82% ในขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ทีล่ดลง 9.83%  

 รายไดจ้ากการขายของบรษิัทมาจากการประกอบธุรกิจหลกัใน 2 ลกัษณะ คือ การแปรรูป
ผลติภณัฑเ์หล็ก จํานวน 3,679ลา้นบาท คดิเป็น 68.2% ของรายไดจ้ากการขาย  และธรุกจิจดัหาผลติภณัฑเ์หล็ก
เพื่อจําหน่าย มีจํานวน 1,603 ลา้นบาท คิดเป็น 30% ของรายไดจ้ากการขาย โดยรายไดจ้ากธุรกิจแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์หล็ก ลดลง 3.48% เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัในปี 2561 ในขณะที่รายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพื่อ
จาํหน่ายเพิม่ขึน้ 4.41%  

 ตน้ทุนขาย 4,989.97 ลา้นบาท คดิเป็น 92.47% ของรายได ้ ลดลงจากปี 2561 ทีม่สีดัสดัส่วน 
93.44% ของรายได ้ ซึง่เป็นการปรบัลดลงตามราคาเฉลีย่ของตน้ทุนวตัถดุบิ   

 กําไรขัน้ตน้ จํานวน 406.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนกําไรขัน้ตน้ต่อยอดขายรวม 7.53% 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 ทีม่ีอตัราส่วนกําไรขัน้ตน้ 6.56% โดยมีสาเหตุมาจากราคาเฉลีย่ตน้ทุนวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการ
ผลติลดลงตามสภาวะอตุสาหกรรมเหล็ก 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 3 ของ 11 หน้า 

 ค่าใชจ้่ายในการขาย 144.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.7 ลา้นบาท  หรอืเพิม่ขึน้ 10.04% โดยส่วน
ใหญ่ของคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ มาจากคา่ขนสง่ ซึง่เพิม่ขึน้ 9.10 ลา้นบาท  

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มีจํานวน 99.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5.94 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การตัง้สํารองผลประโยชนพ์นักงานตามเกณฑม์าตรฐานบญัชใีหม่   

 ตน้ทุนทางการเงิน  บรษิัทมีดอกเบีย้จ่ายเป็นจํานวน 11.41 ลา้นบาท ลดลง 27.9% จากปี 
2561  จากการใชเ้งนิกูย้มืสถาบนัการเงนิเพือ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการระหวา่งงวดลดลง  

นอกจากนี ้รายงานเพิม่เตมิว่า  บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มภาคเอกชนในการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัช ัน่จาก Collective Action Coalition (CAC) เมือ่ไตรมาส 3 ของปี 2562  และ ผลจากการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ2S-W1 คร ัง้สุดทา้ยเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีผูใ้ชส้ิทธติลอดอายุ
ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ จาํนวน 263 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัไดจ้าํนวน 295 หุน้ 

จากน้ันประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเกีย่วกบัผลประกอบการ 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถงึสดัส่วนการขายแต่ละสาขา/ภูมิภาค  และส่วนแบ่งการตลาดของภาคใตเ้ป็น
อย่างไร ? 

ฝ่ายบรหิาร รายงานรายไดข้องบรษิทัแบ่งสดัส่วนการขายแต่ละสาขา หาดใหญ่ โคราช กทม.และ
สปป.ลาว  

ผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง   ขอคําอธบิายเพิ่มเติมที่ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน และอตัราแลกเปลี่ยนมีผล
อย่างไรตอ่บรษิทับา้ง? 

ฝ่ายบรหิาร ชีแ้จงว่า บรษิทัไดอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีต่ํ่า ประกอบกบับรษิทัมสีภาพคล่อง จงึทําใหก้าร
กูย้มืสถาบนัการเงนิลดลง สําหรบัอตัราแลกเปลีย่น โดยปกตบิรษิทัจะจอง rate กอ่นวนันัด
ชาํระคา่วตัถดุบิ ไม่จองลว่งหนา้นาน  

เมื่อผูถ้อืหุน้ซกัถามเป็นทีพ่อใจแลว้ ประธานฯ จงึกล่าวว่า วาระนีเ้ป็นวาระพิจารณารบัทราบจงึไม่มีการ
ลงคะแนนเสยีง 

มต ิ ทีป่ระชมุรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 

 
ก่อนเร ิม่พิจารณาวาระที ่3 พิธกีรแจง้ต่อทีป่ระชมุว่ามีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้มารว่มประชมุ

เพิม่ ทําใหก้ารประชมุคร ัง้นีม้ผูีถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองจํานวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 
37 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้300,118,954 หุน้    
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงินประจาํปี 2562 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สําหรบั
รอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  โดยมอบหมายให ้คุณสุรพล  สตมิานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั  ซึง่กาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกีาร
จดัทํางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจําปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพือ่เสนอ
ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีอนุมตั ิ โดยงบการเงนิดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบจาก คุณสมคดิ เตยีตระกูล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 2785 จากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จํากดั แลว้  และคณะกรรมการตรวจสอบได ้
พิจารณาความครบถว้น เป็นทีน่่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ  จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุ พิจารณาและอนุมตัิงบ
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 4 ของ 11 หน้า 

แสดงฐานะการเงนิและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจําปี 2562  สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีป่รากฏใน
รายงานประจาํปี (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) โดยสง่มอบใหผู้จ้ดัการฝ่ายบญัชสีรปุประเด็นหลกัของงบการเงนิดงันี ้ 
 

 งบแสดงฐานการเงนิ   

 ปี 2562 
(ลา้นบาท) 

ปี 2561 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

สนิทรพัยร์วม  1,766,51 1,857.46 (90.95) 4.9% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม  1,187.55 1,267.38 (79.83) 6.3% 

  ลกูหนีก้ารคา้ 349,08 353.92 (4.84) 1.4% 

  สนิคา้คงเหลอื  557.25 632.01 (74.76) 11.8% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  578.96 590.08 (11.12) 1.9% 

  ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ 552.03 546.01 6.02 1.1% 

  อืน่ ๆ  26.93 44.07 (17.14) 38.9% 

หนีส้นิรวม (ลา้นบาท) 388.84 543.27 (154.4) 28.4% 

  หนีส้นิหมุนเวยีน (ลา้นบาท) 350.38 510.34 (159.9) 31.3% 

  หนีส้นิไม่หมุนเวยีน (ลา้นบาท) 38.5 32.93 5.57 16.9% 

หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.28 0.41   

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,377.7 1,314.2 63.50 4.8% 

  ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 450 450 - - 

  กาํไรสะสม 780.95 714.62 66.33 9.3% 

  อืน่ ๆ 146.71 151.27 - - 

  ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยู่ในอํานาจควบคมุ (1.89) (1.70) (0.2) 11.2% 

ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท) 3.06 2.92   

 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม  

 
ปี 2562 

(ลา้นบาท) 
ปี 2561 

(ลา้นบาท) 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการขาย 5,396.28 5,449.51 (53.23) 1.0% 

รายไดร้วม 5,413.95 5,462.98 (49.03) 0.9% 

  ตน้ทุนขาย 4,989.97 5,092.02 (102.1) 2.0% 

  คา่ใชจ้่ายในการขาย 144.14 131.43 12.7 9.7% 

  คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 99.7 93.76 5.9 6.3% 

  ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 10.24 0.64 9.6 1500% 

  ตน้ทุนทางการเงนิ 11.41 15.82 (4.4) 27.9% 

กาํไรกอ่นภาษี 158.49 129.31 29.2 22.6% 

หกั ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล 25.21 23.93 1.3 5.3% 

กาํไรสทุธ ิ 133.28 105.38 27.9 26.5% 

 
  
 จากน้ันประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 5 ของ 11 หน้า 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง บรษิทัม ีBacklog ออเดอรล์่วงหนา้หรอืไม่ เน่ืองจากสนิคา้คงคลงัลดลง และจากสภาวะ
เศรษฐกจิแบบนีล้กูหนีม้กีารขอผ่อนผนัพกัชาํระหนีห้รอืไม่ ? และมกีารตัง้สํารองหนีอ้ย่างไร ? 

 
ฝ่ายบรหิาร   ลูกคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่ไม่มีออเดอรล์่วงหนา้นาน สนิคา้คงคลงัทีแ่สดงลดลงประมาณ 

10% จากปี 2561 เป็นเชงิดา้นราคาไม่ใชป่รมิาณ สําหรบัดา้นลูกหนี ้มีขอผ่อนผนัอยู่บา้ง แต่
มูลค่าไม่กระทบมาก  และมีการตัง้สํารองหนีต้ามเกณฑ ์ซึง่บรษิทัใหค้วามสําคญัในเร ือ่งหนีค้า้ง
ชาํระ และระมดัระวงัดแูลเร ือ่งนีอ้ย่างใกลช้ดิมาโดยตลอดตัง้แตก่อ่นสถานการณ ์covid ระบาด 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัการใชล้ดลงเกดิจากอะไร ? 

ฝ่ายบรหิาร   เป็นเงนิคํา้ประกนัเงนิกูย้มื เมือ่บรษิทัชาํระหนีเ้งนิกูย้มื ก็สามารถถอนเงนิคํา้ประกนัออกได ้

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง มาตรฐานบญัชใีหม่มผีลกระทบกบับรษิทัหรอืไม่ 

ฝ่ายบรหิาร   มาตรฐานใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัมีเร ือ่งการสทิธกิารเชา่และเคร ือ่งมือทางการเงิน โดย
บรษิทัมีสญัญาเชา่ที่โคราช และสปป.ลาว ซึง่ทัง้ 2 เป็นบรษิทัย่อย เมื่อรวมงบการเงินแลว้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นนัยยะเหมอืนสถาบนัการเงนิ 

 
 เมือ่ผูถ้อืหุน้ซกัถามจนเป็นทีพ่อใจแลว้ ประธานจงึใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตังิบการเงนิประจําปี 2562 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย    300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 ไม่เห็นดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 บตัรเสยี              0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระที ่4   พจิารณารบัทราบการจดัสรรกาํไร และการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล  

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณารบัทราบการจดัสรรกําไร และการจ่ายปันผล โดยมอบหมายให ้
คณุสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู เป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุ ซึง่สรปุไดด้งันี ้ 

    จากนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯทีก่ําหนดใหจ้่ายในอตัราไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธหิลงั
หกัภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอืน่ๆ ตามที่

บรษิัทฯกําหนด ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯเห็นสมควร  

ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 วรรค 3 และขอ้บงัคบัของ 
บรษิทัฯ ขอ้ 49 ระบุว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว เมือ่เห็นว่าบรษิทั
มีกําไรสมควรพอทีจ่ะทําเชน่น้ัน และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราว
ตอ่ไป” น้ัน 

ดว้ยผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิประจําปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิเฉพาะ
ของบรษิทัมีผลกําไรสุทธปิระมาณ 118.12 ลา้นบาท และมีเงินสํารองตามกฎหมายครบแลว้  คณะกรรมการจงึขอ
เสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 2 คร ัง้ ในอตัรารวมหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจํานวน
เงนิรวม 63.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.33 ของกาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในปี 2562  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 6 ของ 11 หน้า 

โดยคร ัง้แรก จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่3/2562 อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผล
การดําเนินงานเฉพาะของบรษิทัสําหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2562 (วนัที ่1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) ใน
อตัราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 31.5 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2562 

คร ัง้ที่สอง จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหท้ี่ประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติเลือ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้จากเดือน
เมษายน 2563 และอนุมตัจิา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จากกาํไรสทุธ ิและกาํไรสะสม ของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัสําหรบั
งวด 6 เดอืนหลงัของปี 2562 (วนัที ่1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2562)  ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นจํานวน
ประมาณ 31.50 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่ชี ือ่ตามวนักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล 
(record date) ในวนัที ่20 มีนาคม 2563 ซึง่เป็นกําหนดวนัเดมิตามทีเ่คยเสนอผูถ้อืหุน้ไว ้  และจ่ายเงนิปันผลใน
วนัที ่21 เมษายน 2563 แทน เพือ่ลดผลกระทบจากการเลือ่นประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีเ่คยกาํหนดไวเ้ดมิ  

ทัง้นี ้การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสทุธใินส่วนของธรุกจิทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (Non-
BOI) ซึง่เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธ ิซึง่เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตาม
อตัราทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้โดยจะนําปันผลสว่นทีเ่ป็นเงนิสดชาํระภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
ไดร้บัเครดติภาษีในการคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร 

ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลทัง้สองคร ัง้ตามรายละเอยีดขา้งตน้ มคีวาม
เหมาะสมแทนการเสนอจ่ายเงนิปันผลประจําปี   จงึไม่มกีารเสนอจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิจากผลการดําเนินงานของปี 
2562 อกี 

จากน้ันประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง จากกําไรสะสมของบรษิทัมมีากกว่า 700 ลา้นบาท ทําไมบรษิทัถงึไม่สามารถจ่ายเงนิปัน
ผลจากธรุกจิทีไ่ดร้บั BOI  และทําไมอตัราจา่ยปันผล ปี2562 ถงึลดลงเหลอื 53% นอ้ยกวา่ปีกอ่น 

ฝ่ายบรหิาร   หลายปีที่ผ่านมาบรษิัทจ่ายเงินปันผลจากธุรกิจที่ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน หรอื 
Non-BOI เพราะหมดอายุแลว้ ปัจจุบนับรษิทัเพิ่งได ้BOI มา1ฉบบัจากโครงการ Solar roof และ
เร ิม่ใชส้ทิธทิางภาษีในงบการเงินไตรมาส 1 ของปีนี ้ สําหรบัอตัราเงินปันผลจ่ายทีเ่หลอื 53% น้ัน 
บรษิทัพิจารณาว่าการมีเงนิทุนเพียงพอ จะทําใหบ้รษิทัแข็งแรง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกจิทีผ่นัผวน 
บรษิทัตอ้งระมดัระวงัการดําเนินธรุกจิจงึเห็นวา่อตัราการจา่ยดงักลา่วมคีวามเหมาะสม  

เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้แสดงความคดิเห็นประการอืน่ ประธานฯ จงึกล่าว วาระนีเ้ป็นวาระพจิารณารบัทราบจงึไม่มี
การลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้ประธานฯ เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย จึงขอส่งมอบใหพ้ลเอกไพรชั  โพธิอ์ุบล 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เป็นผูดํ้าเนินการประชมุวาระนี ้ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดให ้“การประชมุสามญั ผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากตําแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการที่แบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจํานวน
ใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3” โดยในปีนีก้รรมการผูอ้ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุและครบวาระ ไดแ้ก ่ 

ก.  ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ ์  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

ข.  นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน  

ค.  นายธนทตั  ชวาลดฐิ     กรรมการ  
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 7 ของ 11 หน้า 

เพือ่สง่เสรมิการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี ้ไดอ้อกจากหอ้งประชมุ
จนกว่าการพิจารณาวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็  ทัง้นี ้ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่รบั
การพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่16 
ธนัวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ไม่ปรากฎผูใ้ดเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณากลั่นกรองคุณสมบตักิรรมการ
และกรรมการอสิระทีอ่อกตามวาระ  โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิประสบการณแ์ละผลงานในปีทีผ่่านมา  รวมทัง้
คุณสมบตัติามกฎหมายทีก่ําหนดไว ้ ซึง่บุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่าง
เพยีงพอ รว่มกนักํากบัดูแลกจิการอนัเป็นประโยชนต์่อบรษิทั อกีทัง้บุคคลทีเ่สนอชือ่เป็นกรรมการอสิระสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จงึขอเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบ
วาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจและกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหน่ึง  โดยมี
รายละเอยีดประวตัยิ่อของกรรมการแตล่ะท่านปรากฎอยู่ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ของหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเห็นประการอืน่ พลเอกไพรชั จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดย
วาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัแิตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง อกีวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสยีงทีไ่ม่รวมเสยีงของผูม้สีว่นไดเ้สยีดงันี ้ 

ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ ์  
เห็นดว้ย  จาํนวน  300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00   
งดออกเสยีง   จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 บตัรเสยี         จาํนวน          0       เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 

นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ  
เห็นดว้ย  จาํนวน  300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.00   
งดออกเสยีง   จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00 

 บตัรเสยี         จาํนวน          0       เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.00 
 

นายธนทตั  ชวาลดฐิ  (ถอืหุน้บรษิทัอยู่จาํนวน 12,150,308 หุน้) 
เห็นดว้ย  จาํนวน  287,968,646 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   100.00  
ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน                 - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0.00   
งดออกเสยีง   จาํนวน                - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00 

 บตัรเสยี         จาํนวน       0       เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ          0 
 
กอ่นเร ิม่พจิารณาวาระที ่6 พธิกีรแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้มารว่มประชมุเพิม่ 

ทําใหก้ารประชมุคร ัง้นีม้ีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองจํานวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะจํานวน 37 
ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้300,119,055 หุน้    

 
วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 โดย
มอบหมายใหค้ณุไพรชั  โพธิอ์บุล ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หน้า 8 ของ 11 หน้า 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 กําหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรูป
ของเงินเบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่ ซึง่สุดแลว้แต่ที่ประชมุผูถ้อืหุน้จะ
กาํหนด  

ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
กรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ  โดยเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ี
ขนาดใกลเ้คยีงกนั และผลการดําเนินงานของบรษิทัประกอบ  จงึมมีตเิห็นชอบการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการที่

ไม่ไดม้ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 2563 ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2562 เป็นจํานวนรวมกนัไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท  
โดยแบ่งประเภทคา่ตอบแทนเป็นดงันี ้

 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 

เงนิเดอืน 50,000 30,000 30,000 

คา่เบีย้ประชมุ 
(บาท / คร ัง้ / คน) 

15,000 20,000 15,000 

 

คา่ตอบแทนอืน่ๆ      -ไม่ม-ี 

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถาม ซึง่ไม่มผูีซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยมติ
วาระนีใ้หถ้อืคะแนนเสยีงสองในสามของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่ไดม้ีฐานะเป็นผูบ้รหิาร ประจําปี 
2563 เป็นวงเงนิรวมไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงนิเดอืน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพเิศษ
ดงัรายละเอยีดขา้งตน้  ทัง้นี ้ ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจในการ
พิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรอืโบนัสใหแ้ก่กรรมการทุกท่านตามทีเ่ห็นสมควร  ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงันี ้

 เห็นดว้ย  300,119,055   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0 
 ไม่เห็นดว้ย           0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 
 บตัรเสยี               0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2563 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2563  
โดยมอบหมายให ้คณุจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ผูถ้อืหุน้ในรายละเอยีดของวาระ 

การเลอืกผูส้อบบญัชแีละการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชไีดผ่้านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยไดพ้ิจารณาทัง้ดา้นศกัยภาพของสํานักงานผูส้อบบญัช,ี คุณวุฒิของตวัผูส้อบ
บญัช ีและรปูแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตสุมผลของอตัราคา่สอบบญัช ี 

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ไดร้ว่มกนัพจิารณาแลว้  มคีวามเห็น
ว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จํากดั มีคุณสมบตัิครบถว้น และเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง จึง
เห็นสมควร ใหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ประจาํปี 2563 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงันี ้

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1
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- นายสมคดิ เตยีตระกลู                  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 หรอื 
- นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 หรอื   
- นายธรีศกัดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 หรอื 
- นายนรนิทร ์  จรูะมงคล                ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593 หรอื  
- นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 หรอื 
- นางสาวอมรจติ  เบา้หลอ่เพชร       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10853  

ซึง่ผูส้อบบญัชทีี่เสนอขา้งตน้น้ัน ไม่มีความสมัพนัธห์รอืมีส่วนไดส้่วนเสียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย  
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด   

โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชปีระจําปี 2563 ในอตัราเดียวกนักบัปีก่อน เป็นจํานวน 
1,845,000 บาท  ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการสอบบญัช ีเชน่ ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั ในการ
ตรวจสอบบญัช ีและสงัเกตการณต์รวจนับสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ กําหนดใหจ้่ายตามจํานวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้มี) 
ดงัรายละเอยีดเพิม่เตมิทีป่รากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

จากน้ันประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 
ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง เหตใุดปี 2563 ชือ่ผูส้อบบญัชเีพิม่จาก 4 ท่านเป็น 6 ท่าน 

คณุสมคดิ,ผูส้อบบญัช ี กระผมยงัเป็นผูส้อบบญัชใีหก้บั 2 เอส เมทลั การเพิ่มชือ่ผูส้อบที่ไดร้บัอนุญาตจาก
สํานักงาน กลต. 2 ท่านน้ัน เพือ่รองรบัหากเกดิเหตทุีก่ระผมไม่สามารถตรวจสอบงบการเงนิใหไ้ด ้ 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดแสดงความเห็นประการอืน่  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยวาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุมีมตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2563 
และกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชเีป็นจาํนวน 1,845,000 บาท ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย  300,059,055  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
 ไม่เห็นดว้ย    0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง           60,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.02 
 บตัรเสยี         0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชมุผ่านสือ่

อเิล็กทรอนิกส ์ 

ประธานฯ กล่าวต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการ การประชมุผูถ้อืหุน้ 
หรอืการประชมุอืน่ที่กฎหมายบญัญตัิ ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสไ์ดใ้นกรณีจําเป็น  จงึขอเสนอที่ประชมุพิจารณา
อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 35 โดยมอบหมายให ้คุณสุรพล สตมิานนท ์เป็นผูช้ ีแ้จง
รายละเอยีดของวาระดงันี ้

ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม่ 

 
ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ 

ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิัท 
หรือจังหวัดใกลเ้คียง  หรือ  ณ  ที่อื่นใดตามที่

ประธานกรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกาํหนด 

 

 
ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ 

ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิทั หรอื
จังหวัดใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาํหนด  
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ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม่ 

โดยสามารถดําเนินการประชมุผ่านสือ่อเิล็คทรอนิกส ์
ได ้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบั
ที ่74/2557 เร ือ่ง การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์
และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร เร ือ่งมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสื่อ อิเล็คทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 
และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมดังกล่าว 
รวมทัง้ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ต่อไป" 

 

โ ด ย ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ

อเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที่

กฎหมายกาํหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศที่กําหนดไวใ้น

กฎหมาย 

 

ขอ้ 27.  ในการประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมาย จดัส่งหนังสอืนัดประชมุไป
ยงักรรมไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจําเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์
ของบร ิษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กาํหนดวนันัดประชมุเรว็กว่าน้ันก็ได ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในกรณีทีก่รรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการ
เร ียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
กาํหนดวนันัดประชมุภายในสบิสี ่(14) วนันับแต่วนัทีไ่ด ้
การรอ้งขอเชน่ว่าน้ัน 

 

ขอ้ 27.  ในการประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมาย จดัส่งหนังสอืนัดประชมุไป
ยงักรรมไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจําเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์
ของบร ิษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กาํหนดวนันัดประชมุเรว็กว่าน้ันก็ได ้

ในการจดัส่งหนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รวมทัง้
เอกสารประกอบการประชมุ ประธานกรรมการหรอืผู ้
ซ ึง่ไดร้บัมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ดงักล่าว โดยจดหมายอเิล็กทรอนิกสก์็ได ้ทัง้นีต้ามที่

กฎหมายกําหนด ในการนีผู้ม้ีหนา้ทีจ่ดัการประชมุ
ตอ้งจัดเก็บสําเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูล
อเิล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

ในกรณีทีก่รรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการ
เร ียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
กาํหนดวนันัดประชมุภายในสบิสี ่(14) วนันับแต่วนัทีไ่ด ้
การรอ้งขอเชน่ว่าน้ัน 

ขอ้ 35.  การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นั
เป็นที่ต ั้งสํานักงานใหญ่ของบร ิษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาํหนด 

ขอ้ 35.  การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นั
เป็นที่ต ั้งสํานักงานใหญ่ของบร ิษัท หรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาํหนด  

 

โดยสามารถดําเนินการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์
ได  ้  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมาย
กําหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย 

ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยความสะดวก เรยีบรอ้ย ซึง่
อาจตอ้งมีการแกไ้ข และ/หรอื เพิ่มเตมิถอ้ยคํา หรอืขอ้ความของขอ้บงัคบัในการจดทะเบียน หรอืรายงานการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ตามคําสั่ง คําแนะนํา หรอืความเห็นของนายทะเบยีน กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
หรอืเจา้หนา้ที่ ของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จึงเห็นควรมอบหมายให ้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่ม และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารกลุ่ม มีอํานาจในการแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืขอ้ความในเอกสาร และ/หรอืคําขอต่าง ๆ ใน
การยืน่จดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัต่อกรมพฒันาธรุกจิ การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดท้นัท ีรวมถงึมอีํานาจ
ในการมอบอํานาจชว่งได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อกี 

จากน้ันประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุซกัถาม   
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ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง เสนอว่า การแกไ้ขขอ้บังคับขอ้ 35  การที่ผูถ้ือหุน้สามารถมาประชุมพบปะ
กรรมการและผูบ้รหิาร เป็นการดกีวา่  และบรษิทัมคีวามพรอ้มแคไ่หนกบัการจดั E-AGM? 

คณุสรุพล เรยีนชีแ้จงว่า การประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์ยงัมีความยุ่งยากในเร ือ่งการจดัทําระบบบ่งชีต้วั
บุคคล และการนับคะแนนเสยีงผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ ดงัน้ัน ในสถานการณป์กต ิการจดัประชมุ
แบบเดมิซึง่เป็นการสือ่สารแบบเห็นหนา้กนั ย่อมเป็นการดแีละสะดวกว่า เพียงแต่การแกไ้ขขอ้นี ้
เป็นการเผือ่ไวใ้นกรณีทีฉุ่กเฉิน หรอืจาํเป็นทีไ่ม่สามารถจดัประชมุแบบปกตไิดเ้ท่าน้ัน 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดแสดงความเห็นประการอืน่  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยวาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่สามในสีข่องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 35 เพือ่ความคล่องตวั
ในการจดัประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และขอ้ปฏบิตัิ
ตา่งๆ ทีอ่าจมขีึน้ในอนาคตตามทีเ่สนอ  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย  300,059,055  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไม่เห็นดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            60,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.02 
 บตัรเสยี              0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

  
 
วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ขณะนีท้ีป่ระชมุไดพ้จิารณาเร ือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระทีไ่ดก้ําหนด
ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหากมี
ขอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  สอบถามถงึสถานการณ ์และแนวโนม้ของบรษิทัในปี 2563 เป็นอย่างไร? 

ฝ่ายบรหิาร อธบิายถงึแนวโนม้ของบรษิทัในปี 2563 และแผนการลงทุนเพือ่ขยายธรุกจิของบรษิทั 

 

 เมือ่ผูถ้อืหุน้ซกัถามเป็นทีพ่อใจแลว้ ประธานฯ จงึขอปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 และ
กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านทีเ่ขา้รว่มประชมุในคร ัง้นี ้
 
ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 

              
 

  
       (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ)์  

 

         

  
    

ลงชือ่    ประธานทีป่ระชมุ 

ลงชือ่    ผูบ้นัทกึการประชุม  
    (นางสาวพรณิกา เลศิอทิธบิาท) 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1



 

รายงานประจาํปี 2563 
Annual Report 2020 

 

 

 

 

 

การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) สําหรบัดาวนโ์หลด 
รายงานประจาํปีและ หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ฉบบัเตม็ 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ได ้
พฒันาระบบเพื่อใหบ้รษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ส่งเอกสารการประชมุผูถ้ือหุน้และ รายงานประจําปีในรูปแบบ
อเิล็กทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์ QR Code ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 
ผูถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลผ่าน QR Code (ตามทีป่รากฏขา้งตน้ หรอืหนา้แบบลงทะเบยีน) ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 
 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมอืถอื 
2. สแกน  (หนักลอ้งถ่ายรปูบนมอืถอืส่องไปที ่QR Code) 
3. หนา้จดปรากฏขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ในกดทีข่อ้ความน้ัน เพือ่ดขูอ้มูลประกอบการประชมุ 

 
หรอื   
 

1. เปิดผ่าน แอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook  หรอื Line 
2. ขัน้ตอนการสแกน ผ่าน Line 

เขา้ไปใน  Line   เลอืกเพิม่เพือ่น (add friend)  เลอืก QR Code สแกนQR Code 

3. หนา้จดปรากฏขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ในกดทีข่อ้ความน้ัน เพือ่ดขูอ้มูลประกอบการประชมุ 
 

สิงทีส่งมาด้วย 2 



ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

ประสบการณท์าํงาน  

1.  บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จาํนวน    -  บรษิทั 

2.  บรษิทัทัว่ไป                จาํนวน    2  บรษิทั 
2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั นีสเทริน์ สตลี จาํกดั 
2558- ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ และกรรมการผูม้อํีานาจ บรษิทั แกรนดอ์ตุสาหกรรมเหล็กรปูพรรณ จาํกดั 
 

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบรษิทั 

    - ไม่ม ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     28  ปี (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535) 
    หากไดร้บัการเลอืกตัง้คร ัง้นี ้จะดํารงตําแหน่งอกี 3 ปี  รวมเป็น 31 ปี 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั  82,380,645 หุน้ คดิเป็น  18.31% ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
(ณ วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2564)  

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 / จาํนวนทีจ่ดัประชมุ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 คร ัง้   
คณะกรรมการบรษิทัฯ    5 / 5 คร ัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  2 / 2 คร ัง้ 
คณะกรรมการอสิระ        -    คร ัง้ 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการทีก่าํหนด     - ไม่ม ี-     
ส่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญา - ไม่ม ี-                                                        

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการดว้ยกนั     - ไม่ม ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทุจรติ  - ไม่ม ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั    -ไมม่-ี   

*   

 

 

 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 (1/4) 

ชือ่  นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู    

 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

อายุ    61 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
การอบรม   

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการ ป้องกนัประเทศ 
(รุน่ 5222) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิาร กระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู   สถาบนัพฒันา
ขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยุตธิรรม (รุน่ 12) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ 8  
 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

   



ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอแต่งต ัง้เป็นกรรมการ 
 

      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ํางาน  

1.  บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จาํนวน    -  บรษิทั 

2.  บรษิทัทัว่ไป                จาํนวน    2  บรษิทั 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นีสเทริน์ สตลี จาํกดั 
2558- ปัจจบุนั  กรรมการผูม้อีาํนาจ บรษิทั แกรนดอ์ุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จก. 
 

3.  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

    - ไม่ม ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     28  ปี (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535) 
    หากไดร้บัการเลอืกตัง้คร ัง้นี ้จะดาํรงตาํแหน่งอกี 3 ปี  รวมเป็น 31 ปี 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั  26,198,179 หุน้ คดิเป็น  5.82% ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
(ณ วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2564)       450,000 หุน้ คดิเป็น  0.21% ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ (บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 / จาํนวนทีจ่ดัประชมุ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 คร ัง้   
คณะกรรมการบรษิทัฯ    5 / 5 คร ัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  2 / 2 คร ัง้ 
คณะกรรมการอสิระ        -    คร ัง้ 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ นอกเหนือคา่ตอบแทนกรรมการทีก่าํหนด     - ไม่ม ี-     

สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็นคูส่ญัญา - ไม่ม ี-                                                        

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการดว้ยกนั     - ไม่ม ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระทาํโดยทจุรติ  - ไม่ม ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไม่ม-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั    -ไม่ม-ี 

 

  

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 (2/4)

   

 

ชือ่  นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน    

 กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

อายุ    51 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั   
การอบรม - บรหิารธรุกจิบณัฑติ หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
 - Director Accreditation Program (DAP) 

รุน่ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

 



ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 
 

      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์าํงาน  

1.  บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จาํนวน   1  บรษิทั 

2560- ปัจจบุนั  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บมจ. รชิ สปอรต์ 

2.  บรษิทัทัว่ไป                จาํนวน    4  บรษิทั 

2561-ปัจจบุนั     กรรมการ บจก. ออรโ์ธเมด เอเชยี 
2563- ปัจจบุนั    กรรมการ บจก.เสรมิสรา้ง เพาเวอรค์อรป์เปอรเ์รช ัน่ 
2560-ปัจจบุนั    กรรมการสภาองคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ  
2560-ปัจจบุนั    อนุกรรมการยุทธศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

 
3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบรษิทั 

    - ไม่ม ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     5  ปี (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 15 ธนัวาคม 2558) 
    หากไดร้บัการเลอืกตัง้คร ัง้นี ้จะดํารงตําแหน่งอกี 3 ปี  รวมเป็น 8 ปี 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั  -  หุน้ คดิเป็น -% ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
(ณ วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2564) 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 / จาํนวนทีจ่ดัประชมุ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 คร ัง้   
คณะกรรมการบรษิทัฯ    5 / 5 คร ัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  2 / 2 คร ัง้ 
คณะกรรมการอสิระ     1 / 1 คร ัง้ 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการทีก่าํหนด     - ไม่ม ี-     

ส่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญา - ไม่ม ี-                                                        

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการดว้ยกนั     - ไม่ม ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทุจรติ  - ไม่ม ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั    -ไมม่-ี 

  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 (3/4) 

   
ชือ่  พลเอกไพรชั  โพธิอ์บุล    

 กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ    64 ปี   สญัชาต ิ ไทย   
การศกึษา/ - ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ กรมแผนทีท่หาร  
การอบรม - โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (จปร. 27) 

 
 -  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่52  
 -  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ กรมแผนทีท่หาร  
 -  โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (จปร. 27) 
 -  หลกัสตูรเสนาธกิารทหารอากาศ รุน่ที ่39 
 -  หลกัสตูรวทิยาลยัเสนาธกิารทหาร รุน่ที ่47 
 -  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

123/2559 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 



ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 
 

      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์าํงาน  

1.  บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จาํนวน   3  บรษิทั 

2561-ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์
2560- ปัจจบุนั   กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ. อนิเตอรเ์นช ัน่แนล รเีสรชิ คอรป์อเรช ัน่ 
2561- ปัจจบุนั   กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. สบายเทคโนโลย ี

2.  บรษิทัทัว่ไป                จาํนวน   1  บรษิทั 

2560- ปัจจบุนั   กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนช ัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 
 

3.  การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่  ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบรษิทั 

    - ไม่ม ี- 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     3  ปี (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 4 เมษายน 2561) 
    หากไดร้บัการเลอืกตัง้คร ัง้นี ้จะดํารงตําแหน่งอกี 3 ปี  รวมเป็น 6 ปี 

จาํนวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั  -  หุน้ คดิเป็น -% ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
(ณ วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2564) 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 / จาํนวนทีจ่ดัประชมุ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 คร ัง้   
คณะกรรมการบรษิทัฯ    5 / 5 คร ัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  1 / 2 คร ัง้ 
คณะกรรมการอสิระ     1 / 1 คร ัง้ 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการทีก่าํหนด     - ไม่ม ี-     

ส่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ  ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญา - ไม่ม ี-                                                        

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการดว้ยกนั     - ไม่ม ี-   

ประวตักิารทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทุจรติ  - ไม่ม ี-  

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั    -ไมม่-ี 

  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 (4/4) 

    
ชือ่  นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี   

 กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ    51 ปี   สญัชาต ิ ไทย   
การศกึษา/ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติสาขาธรุกจิระหว่างประเทศ  
การอบรม    Schiller International University, London, England 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ 

 

       - Cert. of Thailand Government Savings Bank 
Management Leadership Program,  

      - Marshall School of Business, University of Southern 
California 

   - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (รุน่ 8) 
      - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ที ่3 

(TEPCoT3) สถาบนัวทิยาการการคา้ 
      - Director Certification Program (DCP) #100/2551 และ  
      - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่

30/2561จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 



  

 
เอกสารประกอบการพจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 2564 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

 การเลอืกผูส้อบบญัชแีละการกําหนดอตัราค่าตอบแทนในการสอบบญัชไีดผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยไดพ้ิจารณาทัง้ดา้นศกัยภาพของสํานักงานผูส้อบบญัช ,ี คุณวุฒิของตวัผูส้อบบญัช  ีและรูปแบบวิธีการ
ตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตสุมผลของอตัราค่าสอบบญัช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ไดร้ว่มกนัพิจารณาเอกสารเสนอราคางานจากหลายสํานักงาน
ผูส้อบบญัช ี มคีวามเห็นว่าบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั มคีุณสมบตัเิหมาะสม และมสํีานักงานอยู่ทัว่โลก   จงึเห็นสมควร ให ้
นําเสนอที่ประชมุผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท  
สําหรบัปี 2564 เป็น โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงันี ้

- นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 
  (ไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 
- นายนรนิทร ์  จรูะมงคล        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593 

  (ไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 
- นางสาวลกัษม ี ดตีระกลูวฒันผล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9056 และ/หรอื 

 (ไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 
- นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 และ/หรอื 

 (ไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 
- นางสาวอมรจติ  เบา้หล่อเพชร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10853 และ/หรอื 

 (ไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 

ผูส้อบบญัชดีงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีประโยชนส่์วนไดเ้สยีใด ๆ กบับรษิัท/ผูบ้รหิาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษิทัฯ 

 
โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจําปี 2564 จํานวน 1,961,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการสอบ

บญัช ีเชน่ ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั ในการตรวจสอบบญัช ีและสงัเกตการณต์รวจนับสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ 
กาํหนดใหจ้า่ยตามจาํนวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี   

ตารางเปรยีบเทยีบกบัคา่สอบบญัช ี

รายการ ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 1,961,000 1,845,000 1,845,000 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย 574,000 580,000 580,000 

รวม 2,535,000 2,425,000 2,425,000 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
(แบบทีก่าํหนดรายการตา่งๆ ทีม่อบฉนัทะมลีะเอยีดชดัเจนตายตวั) 

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

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

 
(1)  ขา้พเจา้...................................................................สญัชาต.ิ.................อยู่บา้นเลขที.่.................ถนน.....................................

ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์............... 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน)  โดยถอืหุน้ทัง้สิน้รวม.............................หุน้  และออกเสยีง

ลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..........................เสยีง ดงันี ้

  หุน้สามญั......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสยีง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้    1. ...........................................................................................อายุ.........ปี 

  อยู่บา้นเลขที.่............... ถนน .................................. ตําบล/แขวง ............................ 

  อําเภอ/เขต ................................ จงัหวดั ..............................รหสัไปรษณีย.์.............. 

 หรอื     2.    นายสรุพล  สตมิานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  อายุ 60  ปี 
      บา้นเลขที ่170/44 สขุมุวทิ 23 (ประสานมติร), คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110                     

 หรอื     3.   นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  อายุ 66 ปี                        
                     บา้นเลขที ่84/37 ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผู ้
ถอืหุน้ประจําปี 2564   วนัพุธที ่21 เมษายน 2564  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร, อาคารคิวเฮา้ส ์ลุมพินี ช ัน้ 4,  เลขที ่1 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563  

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง     

วาระที ่2    พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานบรษิทัฯในรอบปี 2563  

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบการเงินประจาํปี 2563 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
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โปรดใส่
เครือ่งหมาย
หนา้ชือ่ผูร้บั
มอบฉันทะเพยีง
ชือ่เดยีว 

 
 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 



วาระที ่4    พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและการจา่ยปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่5    พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095  บาท 
โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจาํนวน 100,000,149  หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่6     พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบยีน 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิทัจาก 449,999,095  บาท เป็น 499,998,995  
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคดิเป็น
มูลคา่จาํนวน 49,999,900 บาท  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่8     พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุน
จดทะเบยีน  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
 

วาระที ่9     พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  1 
บาท เพือ่รองรบัการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวน 49,999,900 หุน้ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่10   พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ของบรษิทัฯ โดยแกไ้ข
วตัถุประสงค ์ขอ้ 18 และขอ้ 25 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
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วาระที ่11    พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 1.  นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  กลบัเขา้ดํารงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 2.  นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน   กลบัเขา้ดํารงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง   

 3.  พลเอก ไพรชั  โพธิอ์บุล   กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง       

 3.  นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง       

วาระที ่12   พจิารณาอนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

วาระที ่13   พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2564 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง         

วาระที ่14   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนน
เสยีงน้ันไม่ถกูตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่

ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเร ือ่งใดนอกเหนือจากเร ือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื
มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
 
 
 

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

        (.......................................................) 
  
 ลงชือ่.......................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
 

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

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

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

หมายเหตุ    

1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3.  ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจํา
ต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

4.  ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได ้โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์
ดงักล่าวแบนเว็บไซตข์องบรษิทัฯ www.ss.co.th 

5.  กรณีผูร้บัมอบฉันทะมเีหตุขดัขอ้งอนัจําเป็นไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษิทัขอสงวนสทิธงิดเวน้การนับเสยีงคะแนน
ของผูร้บัมอบฉันทะท่านน้ัน  

6.   สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่: 
สํานักงานคณะกรมการ 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่ 1788 อาคารสงิหค์อมเพล็กซ ์(รจีสั) ช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพ 10310 
โทร. (66) 2-0883618 email address : pornnica@ss.co.th 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 วนัพุธที ่21 เมษายน 2564  เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร, อาคารคิว
เฮา้ส ์ลมุพนีิ ช ัน้ 4,  เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 
วาระที.่.......เร ือ่ง...................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วาระที.่.......เร ือ่ง....................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วาระที.่.......เร ือ่ง......................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วาระที.่.......เร ือ่ง........................................................................................................................ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วาระที.่.......เร ือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

ชือ่กรรมการ .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
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เอกสารประกอบการพจิารณา กรณีผูถ้อืหุน้มอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 
 

 

    ตาํแหน่งในบรษิทัฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

    จาํนวนหุน้ทีถ่อื (ณ วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2564) - ไม่ม ี- 

    ส่วนไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา   วาระที ่12    

     ส่วนไดเ้สยีพเิศษอืน่  -ไมม่-ี                                                                    

 
 

   
  ตาํแหน่งในบรษิทัฯ            กรรมการ / กรรมการอสิระ  

   จาํนวนหุน้ทีถ่อื (ณ วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2564) - ไม่ม ี- 

   ส่วนไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา        วาระที ่12                                                                                       

   ส่วนไดเ้สยีพเิศษอืน่  -ไมม่-ี                                                           
  
 

กรรมการอสิระ หมายถงึบุคคลทีม่คีุณสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจํานวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งโดยรวมหุน้ทีถ่อื
โดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นผูท้ีม่ีความสมัพนัธก์บับรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ส่ีวนไดเ้สยี หรอืไดผ้ลประโยชนใ์นดา้นการเงนิ
หรอืการบรหิารงาน ทัง้ในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีกอ่น เป็นกรรมการอสิระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักล่าวดงัเชน่ 
-   เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ   
-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี เชน่ เป็นผูส้อบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน หรอืผูป้ระเมินราคา

ทรพัยส์นิ  
-   เป็นผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิ เชน่ ซือ้/ขายสินคา้หรอืบรกิาร ซือ้ขายสินทรพัย ์ให/้รบัความชว่ยเหลือทาง

การเงนิ เป็นตน้ 
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส 

พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษิทั 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทหรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช ้
วจิารณญาณอย่างอสิระ และไม่มีลกัษณะอืน่ใดทีท่ําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนินงาน
ของบรษิทั 

5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบรษิทัอืน่ อนัมสีภาพธรุกจิอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทางธรุกจิกบับรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  ชือ่   นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ             อายุ      66   ปี   

    สญัชาต ิ    ไทย ทีอ่ยู่    84/37 ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา 

กรงุเทพฯ 10120 
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 1.   ชือ่       นายสรุพล  สตมิานนท ์                 อายุ   60  ปี 

       สญัชาต ิ ไทย ทีอ่ยู่    170/44 สขุมุวทิ 23 (ประสานมติร), คลองตนัเหนือ เขต
วฒันา กรงุเทพฯ 10110 

 

 



 

เง่ือนไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 
 
1. วธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุก่อนเวลา
ประชมุไดต้ ัง้แต่เวลา 09.30 น. ของวนัพุธที ่21 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
2. เงือ่นไขและวธิกีารมอบฉันทะ 

2.1.   ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

2.1.1   กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหซ้ ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้ และ
ยงัไม่  หมดอายุ เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 

2.1.2   กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก)  หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 
(ข)   สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 2.1.1 ขา้งตน้และผูม้อบ

ฉันทะไดล้งชือ่รบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
(ค)   เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตาม 2.1.1 ขา้งตน้ 

 

2.2.  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

2.2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
(ก)   เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 2.1.1 ขา้งตน้ 
(ข)   สําเนาภาพถ่ายหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน

นิตบุิคคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูร้ว่มเขา้ประชมุมอํีานาจกระทําการแทน
นิตบุิคคลซึง่เป็น   ผูถ้อืหุน้ 

2.2.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(ก)   หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 
(ข)   สําเนาภาพถ่ายหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ซ ึง่รบัรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคลและมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอํีานาจกระทําการ
แทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค)   เอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 2.1.1 ขา้งตน้ 

2.3   ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ใหนํ้าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้รว่มประชมุซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืซึง่เป็น
นิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัต่อไปนี ้

(ก)  หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิ่ติบุคคลน้ัน
ตัง้อยู่หรอืโดยเจา้หนา้ทีข่องนิตบุิคคล ทัง้นีต้อ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบันิตบุิคคลผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่
ผูกพนันิตบุิคคลและเงือ่นไขหรอืขอ้จาํกดัอํานาจในการลงลายมอืชือ่ ทีต่ ัง้สํานักงานใหญ่ 

(ข)   เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและให ้
ผูแ้ทนนิตบุิคคลน้ันรบัรองความถกูตอ้งของคําแปล 

 
3. การออกเสยีงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราว หรอืในแต่ละวาระการประชมุ ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทีต่นถอื 
(โดยถือว่าหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง) เมื่อสิน้สุดการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะขอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสียง โดย
จะแจง้ว่า “หากท่านใดไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กมอืขึน้” ทัง้นีใ้นการรวบรวมคะแนน บรษิทัจะนําคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็น
ดว้ยและงดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด 

ในกรณีผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใด เขา้รว่มประชมุภายหลงัจากที่มีการพิจารณาวาระ และประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ไปแลว้  บรษิัทขอสงวนสิทธงิดเวน้การนับคะแนนของผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านน้ันในวาระ
ดงักล่าว  แต่ยงัคงสามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้ฉพาะวาระทีเ่หลอือยู่เท่าน้ัน 
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ขอ้บงัคบับรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

หมวด 4  การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 35.  การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ืน่
ใดตามทีค่ณะกรรมการจะกาํหนด  

 โดยสามารถดําเนินการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารตามที่กฎหมายกําหนด และตาม
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย 

ขอ้ 36.   ใหม้ีการประชมุใหญ่ผูถ้ือหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ การประชมุเชน่ว่านีใ้หเ้รยีกว่า “ประชมุสามญั” การประชมุสามญั
ดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ขีึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบบญัชขีองบรษิทั 

 การประชมุผูถ้อืหุน้ คราวอืน่ ๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชมุวสิามญั” 

 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง หรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กนัทําหนังสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร ือ่งและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจน
ในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัที่

ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนั หรอืผู ้
ถอืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ั้นจะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัครบกาํหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิัทตอ้ง
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยอนัจาํเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่ร ัง้ใด จํานนผูถ้ือหุน้ซึง่มารว่ม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามจาํนวนทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ้่าย
ทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้น้ันใหแ้กบ่รษิทั 

ขอ้ 37.  ในการบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้น้ัน ใหค้ณะกรรมการจดัทําหนังสอืนัดประชมุระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชมุ และเร ือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร ือ่งทีเ่สนอเพื่อทราบ 
เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร ือ่งดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีน
บรษิทัมหาชนจํากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั (7 วนั) ก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุใน
หนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนักอ่นวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั  

ขอ้ 38.   ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจีาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) 
คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้คร ัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ช ัว่โมง จํานวนผูถ้ือหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ําหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้น้ันไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้น้ันมใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม่ และใหส่้งหนังสอื
นัดประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงันีไ้ม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้ง
ทําเป็นหนังสือ ลงลายมือชือ่ผูร้บัมอบฉันทะ และทําตามแบบทีน่ายทะเบียนบรษิทัมหาชนจํากดักําหนด โดยใหม้อบแก่
ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูม้อบฉันทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ย
ใหม้รีายการดงัต่อไปนี ้
(1) จาํนวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉันทะน้ันถอือยู่ 
(2) ชือ่ผูร้บัมอบฉันทะ 
(3) คร ัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ขอ้ 40.   การประชมุผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระทีก่ําหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลีย่น
ลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ    

 เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเร ือ่งตามระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเร ือ่งอืน่นอกจากทีก่าํหนดไว ้
ในหนังสอืนัดประชมุได ้
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 ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเร ือ่งตามระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพิม่เตมิไม่เสรจ็ 
และจําเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา ใหท้ีป่ระชมุกําหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชมุคร ัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่ง
หนังสอืนัดประชมุระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ 
ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนักอ่นวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั  

ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้
ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 42.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้  

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มีส่วนไดเ้สยีเป็นพิเศษในเร ือ่งใด ผูถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเร ือ่งน้ัน นอกจากการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ   

ขอ้ 43.   การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่จะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ในขอ้บงัคบันี ้หรอืกรณีอืน่ตามที่

กฎมายจะกาํหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรอืการโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนทีสํ่าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอืน่ หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การทํา แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีสํ่าคญั การมอบหมายให ้

บุคคลอืน่เขา้จดัการธรุกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอืน่ โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั  
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการยกเลกิบรษิทั 
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุ 
 

ณ หอ้งสาทร  , อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ชัน้ 4, เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์02-6777000 หรอื 02-0883618 

 

 
สายรถเมลท์ีผ่า่น : 62, 17, 22, 116, 149 
รถไฟ้ฟ้า MRT  : สถานีลุมพนีิ  
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แนวปฏบิตัสํิาหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เน่ืองจากการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นีเ้ป็นการประชมุในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิทัจงึกําหนดมาตรการในการคดักรองและป้องกนัความเสีย่งในการตดิ
เชือ้ COVID-19  ซึง่บรษิทัขอความรว่มมอืใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้รว่มประชมุ โปรดปฏบิตัติามอย่าง
เครง่ครดั  ซึง่กระบวนการและขัน้ตอนตา่ง ๆ อาจทําใหเ้กดิความล่าชา้และไม่ไดร้บัความสะดวก เพือ่ลดเวลาในการ
ทีค่นจาํนวนมากมารวมอยู่ในทีเ่ดยีวกนั และใชเ้วลาในการประชมุสัน้ กระชบั  

บรษิทัฯ จงึขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้ดงันี ้

1. มอบฉันทะการเขา้ประชมุใหแ้กก่รรมการอสิระของบรษิทั แทนการเขา้ประชมุดว้นตนเอง หรอืมอบฉันทะผูอ้ืน่
เขา้รว่มประชมุ โดยส่งหนังสอืมอบฉันทะทีแ่สดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสยีงไวแ้ลว้ (แบบ ข. ตามสิง่ที่

ส่งมาดว้ย 5) พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะกลบัมายงั “สํานักงานคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั   
2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน)  เลขที ่1788 อาคารสงิหค์อมเพล็กซ ์(รจีสั) ช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่, 
แขวงบางกะปิ, เขตหว้ยขวาง, กรุงเทพมหานคร, 10310” ภายใน วนัที ่19 เมษายน 2564 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได ้
จดัเตรยีมอากรแสตมป์สําหรบัหนังสอืมอบฉันทะเพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ 

2. ส่งคําถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถ้ือหุน้ใหแ้ก่บรษิทั โดยผูถ้ือหุน้โปรดแจง้ชือ่และคําถามผ่านชอ่งทาง
ดงัตอ่ไปนี ้“สํานกังานคณะกรรมการ  โทรศพัท ์:  02-0883618 หรอื email: pornnica@ss.co.th  

ขอ้ปฏบิตักิารรว่มประชมุ  

1. บรษิทัจะจดัใหม้รีะบบคดักรอง ตรวจวดัอุณหภูมริา่งกายก่อนลงทะเบยีนเขา้รว่มงาน โดยบรษิทัขอสงวนสทิธิ
ไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีม่อีาการอย่างใดอย่างหน่ึงตอ่ไปนีเ้ขา้รว่มการประชมุ 
1.1 ผูท้ีม่ไีข ้โดยมอีณุหภมูริา่งกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป 
1.2 บุคคลทีม่อีาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้ไอ เจ็บคอ มนํี้ามูก ไม่ไดก้ลิน่ หายใจเหน่ือยหอบ และผูป่้วยโรคปอด

อกัเสบ 
1.3 บุคคลผูอ้ยู่ในกลุ่มเสีย่ง เชน่ เดนิทางกลบัจากประเทศกลุ่มเสีย่ง, บุคคลทีส่มัผสักบัผูป่้วยยนืยนัตดิเชือ้ 

COVID-19 หรอืประกอบอาชพีที่เกีย่วขอ้งกบันักท่องเที่ยว  สถานที่แออดั หรอืติดต่อกบัคนจํานวน
มาก ในชว่ง 14 วนักอ่นการประชมุ 

2. บรษิทัจะจดัเตรยีมจุดลา้งมือ หรอืแอลกอฮอลเ์จลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบรเิวณทีม่ีการใชง้านรว่มกนั 
เชน่ จดุลงทะเบยีน, หอ้งสขุา, หอ้งประชมุ เป็นตน้ 

3. บรษิทัจดัสถานที่ประชมุกวา้งขวางเพียงพอ โดยเวน้ระยะห่างตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ 

4. ผูถ้ือหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ หรอืผูเ้ขา้รว่มการประชมุ ตอ้งสวมใส่หนา้กากตลอดเวลาทีร่ว่มประชมุ เพื่อความ
ปลอดภยัของท่านและบุคคลขา้งเคยีง 

5. เพื่อสุขอนามยัของส่วนรวม   บรษิทัของด จดับรกิารของว่างและเคร ือ่งดืม่ในบรเิวณงาน โดยจะมี
เพยีงนํ้าดืม่บรรจขุวดเท่าน้ัน 

6. บรษิทัจะไม่จดัไมโครโฟนสําหรบัการซกัถาม จะใชว้ธิเีขยีนคําถาม รวมถงึการส่งคําถามผ่านชอ่งทางทีแ่จง้
ขา้งตน้ 

########################## 
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