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ที ่2S_BoD05/2565      วนัที ่21  มนีาคม 2565  
 

เร ือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (One Report 2564) ผูถ้ือหุน้สามารถดาวนโ์หลดรายงานผ่านการสแกน QR 
Code  

3. ขอ้มูลบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตาม
วาระ 

4. เอกสารประกอบการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 
5. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. (ผูถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอื ค. ไดจ้ากบนหนา้

เว็บไซตข์องบรษิทั  https://www.ss.co.th/wp-content/uploads/2022/03/proxyA2022.pdf 
6. ขอ้มูลกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุ พรอ้ม

ค านิยามของกรรมการอสิระ 
7. เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 8. ขอ้บงัคบับรษิทั เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  

 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มีมติก าหนดนัดประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 
2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ เพือ่พจิารณาเร ือ่งต่างๆ 
ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี ้

 
 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  การประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปี 2564 ไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่21 เมษายน 2564  ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ารายงาน
การประชมุและน าส่งผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณา ภายใน 14 วนันับแต่วนั
ประชมุ รวมทัง้ไดม้ีการเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิทัแลว้  โดยไดแ้นบส าเนารายงานการประชมุมาพรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชมุคร ัง้นี ้(สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ไดม้ีการบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ เห็นสมควรใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่ 2   พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯในรอบปี 2564 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564  ดงัรายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 
(One Report 2564) ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถ Download ไดจ้าก QR Code บนแบบฟอรม์หนังสอืเชญิประชมุ (สิง่ทีส่่ง
มาดว้ย 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 

การลงมต ิ   วาระนีไ้ม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่รบัทราบ 

 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งมีการจดัท างบแสดงฐานะ
การเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้ือ
หุน้ประจ าปีอนุมตั ิ โดยงบการเงนิของบรษิทั ไดผ่้านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดัแลว้ ซึง่สรุปสาระส าคญัเป็นดงันี ้
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประจ าปี 2564 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สนิทรพัยร์วม 2,457.50 2,385.26 

หนีส้นิรวม 179.68 234.14 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,277.82 2,151.12 
รายไดจ้ากการขายรวม 6,520.81 6,470.95 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั  737.52 712.07 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.47 1.42 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 รายงานประจ าปี 2564 (One Report 2564) ส่วนที ่3 “งบ
การเงนิ” หนา้ 62-64 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบรษิทั แกรนท ์
ธอนตนั จ ากดัแลว้  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายปันผล 
  

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัก าหนดใหจ้า่ยปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสม
อืน่ๆ ตามทีบ่รษิทัก าหนด ทัง้นี ้การจา่ยปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน 
แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้ือหุน้ของ
บรษิทัเห็นสมควร 

ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2564 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัมีก าไรสุทธจิ านวน 712.07 ลา้นบาท  และ
จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายครบตามอตัราทีก่ฎหมายแลว้  จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาจ่ายเงนิปันผลจากผล
การด าเนินงานส าหรบัปี 2564 ในรูปของเงินสดและหุน้ปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
285.00 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณ 40.02% จากก าไรสุทธขิองงบการเงินเฉพาะบรษิัทปี 
2564 ในส่วนของธุรกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI)  ซ ึง่เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 20 
ของก าไรสุทธ ิ

อน่ึง ตามมตปิระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่3/2564 เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2564 อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
เป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิัทส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 (วนัที่ 1 มกราคม – 30 
มิถุนายน 2564) ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 100.00 ลา้นบาท โดยจ่ายเมื่อวนัที่ 6 
กนัยายน 2564  ดงัน้ัน คงเหลือเงนิปันผลที่จะจ่ายในคร ัง้นีใ้นอตัราหุน้ละ 0.37 บาท คิดเป็นจ านวนประมาณ 185 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 

1.   จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล ในมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
คดิเป็นอตัราปันผลหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 49,999,794 บาท  

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการค านวณตามสดัส่วนการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าวแลว้ บรษิทัจะตดัเศษหุน้
ดงักล่าวทิง้ และจา่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

2.    จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 134,999,445.42 บาท (ทัง้นี ้เศษหุน้
จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 4.1 ที่จ่ายเงินสดใหก้บัผูถ้ือหุน้แทน อาจมีผลท าใหเ้งินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมี
จ านวนมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจ านวนเงินปันผลทีจ่่ายทัง้สองส่วนจะมีจ านวนเงนิรวมไม่เกนิ 185.00 ลา้น
บาท) 
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การจ่ายปันผลตามขอ้ 1. และ 2. สามารถสรุปเป็นดงันี้ (หน่วย : บาทต่อหุน้) 

หุน้ปันผล (ในอตัรา 10  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล) 0.100 

เงนิสดปันผล 0.270 

รวมจา่ยปันผลคร ัง้นี ้ 0.370 

หกั ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย (10%) (0.037) 

คงเหลอืประมาณ 0.333 

แบ่งออกเป็น  

- หุน้ปันผล (ในอตัรา 10  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล) 0.100 

- เงนิสด 0.233 
 

ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธใินส่วนของธุรกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI) ซึง่เสีย
ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธ ิซึง่เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมาย
ก าหนดไว ้โดยจะน าปันผลส่วนทีเ่ป็นเงนิสดช าระภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดร้บัเครดติภาษีใน
การค านวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร 

 

          ขอ้มูลเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลทีผ่่านมา 
 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 2563 2562 2561 

ก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  (ลา้นบาท) 378.90 118.12 104.22 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 500 450 450 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.82 0.30 0.23 
อตัราการจา่ยปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.3611 0.14 0.14 
คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยรวม (ลา้นบาท) 162.50 63.00 63.00 
คดิเป็นอตัราการจา่ยปันผลต่อก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 42.90 53.33 60.45 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาและอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลในรูปเงนิสด
และหุน้ปันผล ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.57 รวมเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 285 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผล
จา่ยประมาณ 40.02% ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในปี 2564 ในส่วนจากธรุกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิ
การลงทุน (BOI) ซึง่การจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลของบรษิทั  ทัง้นี ้เมือ่หกัการจา่ยเงนิปัน
ผลระหว่างกาลเมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2564 แลว้ คงเหลอืการจา่ยปันผลในคร ัง้นี ้ ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท คดิเป็นเงนิ
จ านวนประมาณ 185 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอขา้งตน้ 
 

โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ีสทิธริบัปันผล (Record Date) ในวนัที ่16 มีนาคม 2565  และก าหนดจ่ายเงนิปันผล
ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งตน้ 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946  บาท โดย
การตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจ านวน 1,049  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเน่ืองจากมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2564 ไดอ้นุมตักิารจา่ยปัน
ผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ในอตัรา 9 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นหุน้ปันผลจ านวน 49,999,900 
หุน้ ซึง่เหลอืหุน้สามญัจากการจดัสรรหุน้ปันผลจ านวน 1,049 หุน้ และไม่ไดม้ไีวเ้พือ่จ าหน่าย   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ 499,998,995 
บาท เป็น 499,997,946 โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมิไดจ้ าหน่าย จ านวน 1,049 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 
บาท บาท ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564    

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบยีน 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเน่ืองจากมตลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามระเบยีบวาระที ่5 เพือ่ใหก้ารลดทุนเป็นไปโดยถูกตอ้งและ
มีผลบงัคบัตามกฎหมายอย่างสมบูรณ ์จงึขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหข์อ้ 4 ของบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี ้

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 499,997,946 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนั
เกา้รอ้ยสีส่บิหกบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 499,997,946   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนั
เกา้รอ้ยสีส่บิหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 499,997,946   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนั

เกา้รอ้ยสีส่บิหกหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไม่ม-ี   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน ทัง้นี ้ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสือ
บรคิณหส์นธิทีก่รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 499,997,946 บาท เป็น 549,997,741  บาท โดย
การออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  สบืเน่ืองจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัตามวาระที ่4 ในอตัรา 10 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปัน
ผล ซึง่บรษิทัตอ้งออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 49,999,795 หุน้ เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปันผลดงักล่าว    

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จากเดิม 
499,997,946 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 549,997,741 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 49,999,795 
หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,795 บาท เพือ่รองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีน 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเน่ืองจากมตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามระเบยีบวาระที ่7 เพือ่ใหก้ารเพิม่ทุนเป็นไปโดยถูกตอ้ง
และมีผลบงัคบัตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหข์อ้ 4 ของบรษิัทเพื่อให ้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี ้

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 549,997,741 บาท (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนัเจ็ด
รอ้ยสีส่บิเอ็ดบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 549,997,741   หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนัเจ็ด
รอ้ยสีส่บิเอ็ดหุน้) 
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 มูลค่าหุน้ละ : 1  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 549,997,741   หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนัเจ็ด

รอ้ยสีส่บิเอ็ดหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไม่ม-ี   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4  เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ทัง้นี ้ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธิทีก่รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่
รองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 49,999,795 หุน้ 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   สบืเน่ืองจากการอนุมตัจิ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล  โดยท าการ

เพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทั ในวาระที ่7 จ านวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  เพือ่รองรบัการจ่าย
หุน้ปันผลของบรษิทั   จงึขอเสนอใหพ้ิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 49,999,795 หุน้ 

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดทีน่ าเสนอขา้งตน้ทุกประการ  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดให  ้“ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 
1 ใน 3”  โดยในปีนีก้รรมการทีอ่อกตามวาระ  ไดแ้ก ่ 

ก. นายสุรพล  สตมิานนท ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  

ข. นางสาวบุญศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสูงสุดสายบญัชแีละการเงนิ  
ค. นายปรดีา  วงศส์ถติพร กรรมการ 

ทัง้นี ้ตามที่บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอรายชือ่บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
บรษิัทล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 17 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31  
มกราคม 2565  ไม่ปรากฏผูใ้ดเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคร ัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 ไดพ้จิารณา
คุณสมบตัขิองกรรมการและกรรมการอสิระทีอ่อกตามวาระ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์
และผลงานในปีที่ผ่านมา  รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ ซึง่บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถ รว่มกนัก ากบัดูแลกจิการอนัเป็นประโยชนต์่อบรษิทั อกีทัง้บุคคลทีเ่สนอชือ่เป็นกรรมการอสิระสามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้ง  จงึมีมติใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิแลว้ เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยมีประวตัย่ิอของกรรมการปรากฏตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ย 3 

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
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วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงิน
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่ ซ ึง่สุดแลว้แต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก าหนด 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาถงึหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของกรรมการตามความ
เหมาะสมและความสามารถ  โดยเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั และผล
การด าเนินงานของบรษิัทประกอบ  จึงมีมติเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ีฐานะเป็นผูบ้รหิาร 
ประจ าปี 2565 ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2564 เป็นจ านวนรวมกนัไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท  โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทน
เป็นดงันี ้

ก. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  ไดแ้ก ่เงนิเดอืน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพเิศษ 
 

 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

เงนิเดอืน 50,000 30,000 30,000 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท / คร ัง้ / คน) 

15,000 20,000 15,000 

 
 หมายเหตุ : กรรมการทีอ่ยู่ในฐานะผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนขา้งตน้   

 

ข. ค่าตอบแทนอืน่ๆ   การประกนัภยัความรบัผดิชอบของกรรมการและเจา้หนา้ที ่วงเงนิคุม้ครองรวม 100,000,000 

บาท ดว้ยเบีย้ประกนัภยั 120,000 บาท 

 ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้สามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการทีจ่่ายจรงิในปี 2564 ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
2564 (One Report 2564) ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 หนา้ 47 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิทัเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่ไดม้ีฐานะเป็นผูบ้รหิาร ประจ าปี 2565 ในรูปของเงนิเดอืน ค่า

เบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพเิศษ เป็นวงเงนิรวมไม่เกนิ 4.00 ลา้นบาท ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ ทัง้นี ้ ขอใหท้ีป่ระชมุผู ้
ถอืหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมีอ านาจในการพจิารณาเงนิค่าตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้ก่กรรมการทุก

ท่านตามทีเ่ห็นสมควร  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซ ึง่มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

 
 

วาระที ่12 พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากประสบการณ ์มาตรฐานการจดัท ารายงานทางการเงิน และ
ประสทิธภิาพการท างานทีผ่่านมา  เห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ดงัรายชือ่ต่อไปนี้

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2565 
*   นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 
*   นางสาวเกษณี สระทองพูล               ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9262 และ/หรอื 
*   นางสาวลกัษม ีดตีระกูลวฒันผล        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9056 และ/หรอื 
*   นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 และ/หรอื 
*   นางสาวอมรจติ  เบา้หล่อเพชร           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10853 

ซึง่ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอมาน้ันไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอื
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
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โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2565 ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 1,961,000 บาทต่อ
ปี ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการสอบบญัช ีเชน่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั เป็นตน้ ก าหนดใหจ้่ายตาม
จ านวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้สมควรอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ดงัทีก่ล่าวมา  โดยก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 1,961,000 บาท    

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
 

วาระที ่13 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิส าหรบัผูถ้อืหุน้ 

1. บรษิทัก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ทีม่ีสิทธใินการเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) เป็นวนัที ่
16 มนีาคม 2565    

2. ในปี 2565 นีบ้รษิทัจดัท ารายงานประจ าปี 2564 (One Report 2564) ในรูปแบบเอกสารอเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดยีว 
โดยของดแจกรายงานฯ แบบรูปเล่ม เพือ่เป็นไปตามเป้าหมายการลดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสภาวะโลกรอ้นจากการ
ใชท้รพัยากร ตามนโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยนืของบรษิทั 

3. เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบียนเพือ่เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ไดต้ามก าหนดเวลา  บรษิทัขอความ
รว่มมอืผูถ้อืหุน้ ศกึษาวธิแีละขัน้ตอนการลงทะเบยีนล่วงหนา้ ดงัรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7    

4. บรษิทัขอเชญิผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะถามค าถาม หรอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชมุไดด้งั
ชอ่งทางนี ้
Email : pornnica@ss.co.th 

  
 บรษิทัฯ จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ทีม่ีสทิธเิขา้รว่มประชมุ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัความรว่มจากทุกท่านเป็นอย่างดี
เชน่ทีผ่่านมา 
 

ขอแสดงความนับถอื 

 
 (ดร. ครรชติ  สงิหส์ุวรรณ)์ 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการบรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) : เลขที ่1788 อาคาร
สงิหค์อมเพล็กซ ์(รจีสั) ช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่, แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618 

mailto:pornnica@ss.co.th
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* rir'lrd'ud'u:iruru 737.37 a'ruuru 6ortluat''omrir'lreiunYx{ 13.16% ufi':.rdualnflrioudfi
oimtrrir"ltdufru7.53o/o loufiarrnqrurarnduquinqo'uTuo#.rRurYrfildTunreru6rrsirn.ir
:roror urqduTurr aro virTd'orrl aurnnlunr:virrir'ir4sdu

* pirTd.irulunrrqlru "lsrirri rir1tlairurn'urn-uFirsud{, Firdr}iu uacFirl,fleiruTunr:dsrailnrr
'uru loufl 2563 FiT l.fdru1unr:,urufidruru 137.56 #ruuru aoat'lud'rr:r  .s7%rfrorfiuu
niutjriou arn nr:uiurrnusr ul#fi il:sf, yBnrlrrurndu

{. druru 109.94 a"ruuu rdrduarnfl 2562 drueu 10.24 a''ruurvr
o^ortJudoe{eusiotru"[o'q1nnlrg']u 1.960/o dril:rnouo-ru rQur6l'oul,{finsru riroouuyru
n55u n15, Iu fi a $aczu a rJ:cTEJ flrfil fi n-:r u (nr ru r r n r gr unrrfrpti ariurZ 1 9) er ru fi.r nr:oi,l
drrorudarduava4

tlro4uarno-mmuantilfiuu flafruru 20.79 druuru 6qrtluo-arrdrusio:ru'[eYa']nnltslu
0.37o/o tJ.ttfioarnnr:uanuilfiuudnarRuro.:rtriradouTu 4ilil. arr rdocJrrcfiduasdrrcFir
Rud'rlri'ri'uuBrivr

{' d'uvluur.:nr:tQu fldrutu 7.96 druuru aoar 30.24% rfroufluun-1fl 2562 arnnrrdrtsdu
rQuq"flltiuarnanrfunrrtQu unanrrq'Enr.l^uarn6nrriunrrrQurdoldr{luriur4uu4uriuuto.l
fiantrrsulrr{?oaoa{

t d6rdruursnr:rQu fidrrirytl 2561

ai'mndruuranrrlFu
-2563 rtluo"'.rd

rirlr4vr Soia uootn s (%)

dslrl ri a n ouuuurio fl uuftr tI (%)

o'sr rr I'J n n au uvluci o deutl a-l rlfi or{u

rirtsriar.{u (urr,r)

n rta4 uri uur as qn r{r (r-u)

nrsurl urt uuo a.: fl urYr ({u)

ri'mr'r druanr wnr dor (rvtr)

EBITDA (druurvr)

2563

1.29

24"78

26.15

0.91

20

60

3.66

539.25

2562

2.46

9.38

9"90

0.30

24

43

3.39

214.28

2561

1.93

7.67

8.13

0.23

23

50

2.48

185.39

arntiutJtssru"l n6irrfloFlrruCrufiorffrtlrCT urJrlqr rflou{Junrrnrcrfunarnrriltaqu uasaoot't}t
rdu.rnrt6ord"oarnnr:r':Hrr'rn-utorEruu{rrn tlodnnugonr:rd eoi'ru'lilnril-sroudrrrr 3 r€orsu

nr:tQu dtl,$fi0{uaurtntduuatn5eolu fiuTrdr{rrarlrdrrfloaslr{nrrrunrruEdu rdo.sarnrr:rdrtJu
rr:srfi arroniura:ru 6r"[ilfinrra{ncuuuufi u,t

drJaaqruiuraeruaranrarirrflu.:ruso.ru€:ir,lTuroufl 2553 mrrJdrrasruTvframu

:ramunrt:l;;runrru-ruffiori'u:hs,irfl zso+ uri'r g ror ls fifirq o{ q
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il:coru.1 retuoTr{drJrcgtrfl arrnnoqr
rourlrpdf,"u4otud at durrol 2563

ilo{$'lwnl urir'lrtroqurflom{a drufit
aura:nu'lfi afirurr,ruf ilrcsrunrrunrr

{oilrruu nr:rQu uagrurirl
2563 rfia rJrrquarfrgr]fior{

rri? q a o u rtJu{6ua.r ol odrJeaql

rdoTrdrttutr..lnruilrnrl 1 1 2

arn r;ruaufior rduner4a
[[Asn lUsn55lJ n15O5-Jaf, OU [611,{a1tfU

nr:rQuoftd

qgr$6uEduuursudrrfo dsrirrauo'lrduirftadfosfl nrr
druurilora6a U:sa'rfl 2563 1 durrprn
cidrflourlfi losrunr:rQuri'rn infladou

ragfl 2785 arnrlllgla un:uf soud'u drrio udr
rfl udrlr rda fi ooo\rT''t u.i"luurrnr r rQu 6.r

'l:trnr4urfl oraEa rJ:cdrfl 2563
nudrJm nqlufl u.:rudratrfl (d.:dd.ruroh s 2)
r r {{er nr r nr u nr :rlrg 6nq{rJrrrd uu e{'n.u o.i,l u

uilru : druurvr

1,492.26 3M.71 25.7Yo

27s.39 C/3.69) 21.1%

1,056.05 498.81 89.5%

712.68 133.72 23.1o/o

605.19 53.16 9.6%

107.49 80.56 299%
44\t.33 60.49 15.6%

408.25 57.87 16,5Yo

41.08 2.62 6.80/"

o.26

563

qnudnr:rfr
6ludrolrylf,o

fiuvr{nrJtJrar.lurluu

fl6u orort un;qiln:nf
du't

radf,utJrarlurluu
raflAudo drus or{fi o{u (rilr)

drl:ewar
du.t
eeu'lCrfl rlfl'ha {lueirmaneuql

'1,187.

557.2

5

552

26.93

5,413.V+

14.
99.70

ro_24

450

1,159.51

147.87

(1.88)

378.56 48.5Yo

(0.73) O.5o/o

(0.1) 0.5Y"

uilru : #ruurra

rlrTdtrulunrru?rnr
trn4uorndnttunnrrJduu

212.0

:ranun'nilsmrnril-rgqSoq*uilEdrfl zso+ nrir + rar 1s ufir
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du4uurlnr:rtu
nllrriaun'r{i

rdru,idu (aoa.r)
druurrn olo

(3.5) 3A.2%

325.5 2054%

il 2s63

7.96

484.01

,/.1.82

410,20

48.6

276.9

192.8%

207.8%

'1s8"49

25 ?1

133.28

ri'n nr0rQulffifirlerna
ri,"[:4vrt

ar n rtuil rs sru rfl olo nr at#r,fffi o r"{udn n u

d a u o r r n-r do dr unr rs r u Tu fr uo'r urJ rgil ua v do d r un { u q n ryr uri a r n { ru rTJ u
o drr"lr?

nlruu6ur: Rud'rrnltgr.Joo.:uEriudrutrar!rTJuuafrntYeurofiaudrnafi d-:un{rL4no'rHai'n1 r{Jusr"'eruu
tiruilru n{uqnnYrfi'rua'o rdu qnn'rqnarunrru, modern trade uaa end users mrurYufi
dodrusruilrcrJrru 10%

rJaqriu u€fr,rfiufi'ileJo{vr"r{rl"ruoou'lart usiti.ifldodrurlos rdotarnrflJutudrdfir]adsJo'ru
rdufi'a'orfrurravnrrgud.r dru6r#raldflnrrrarar{rYrrdoruruqoiuflurYrtrdn:sarauasd.:
RurYr"[oYavornrurndu

d6o#,umo":umura€ arn:-rortu5 n Q1/64 ratfinrnjduduil:grrru 20% rlsriractT.lualadriuL6:&u asrn
utrulr uur lfl il o sl aru n::l na ff nfl 2 564 a g ltjuo drs'l:? rtacfl nr rrf{ rtjr u o et,ur u n' $i'u ?

nhuu€nrr lourlruruotdrusYr rrorilrasrJr*udu'lo-fis Q3 uri#rd uergvr"hflu1suruufrtnh"lrrvrr..r&Fr?..rrJ

tfl ut 6.l tJtcn o u n-u a nru nrtoft]a q rlu dot ltfnr r il rsniorci,i tun r roir rfl uo :fi a dr ra {u
uo o sr ulirivtrrs rUru:l r u"H ufl ru du 5 - 1 0o/o ar nfl 2 56 3

furYrprtodt ru R"ufl rjiuufllflu 90% rJ:snouriurcusnalgrunnirufluarn 43 turtju
5 0 riu rra qlo ds fl nrta 6 o n fr uoYr niju du #s'1 dars ro- o us'utr o u C OV I D r€'r rgu r o ?

ilrsu6urt rtlunrtd"rd"oriaunflr uRrfrurr-rrtlrrurTrtnudrro'urroru fltrJaqriulo'dru*ruoonulou#r

arnuil'rurHqrJrgnou.:u.i fimsnrrdYo-sru rvulrrn-un-uuBrirarT'rn'urtlor'bJramuir
rtlunrrrfo -sr sorlr uagnhuunmnr o drrl:?

dlruuinrr nunrrsruttJuiorqo'urattrutrdrYu GSP uBriradoaTu arJrJ. arr drurr:.rnrrtfa rTJufrur.r'rri

fl s ur o rT' u €riu til a r ru r t n zu a^ n ra s "[rY dr u r*u rr n r u n r rii o u'ls rtj uhj n r u rr o r n a r o rT.:

n otsnrErJ n''lrona6ouIas{goufryd flnrrrirriuq rrno rJ

&to

14.1

rfl o {6or"{urlnnrl aurtJudlroTa rr#r ilaaorudtTri'fi'il:csrJ a.:il 6

;,vttJ:ctilfiil6tflutoncfurdotpintunrrrQuilra,:frfl 2563 drraiurourlegdRu4or'ur? 31 durrnn
2 563 sh uprruuurfl ut si.:d

tfiuoYru 284,354,89t rfur oorflu{osns 100.0
'lrJrfruoYru - rflrr,t dortju{osac 0.00

toaonrf,s.r - rflut 6'ortju{ouac 0.00

risrtr3sJ - rf ur 6'orflu{oetas 0.00

ru.nunrr:l:srrarer-rgfifiori'u:J:s,irfl zso+ rarir s lor ts vri,
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'nrsf| 4 fiarrnn#rumunrr{qrrrtdrlr uhcnrdraflurluara

il:cstur rauoTri'drJtrq:rrf,artmfuuarrnrrdoarrrir'lr uRvnrrdrufuara louruoru:5sTri'
q ru a:l rln fi aia 6"rr :rq n r{lu {duar ri o drJrrqru Cr ap"[Ari,:d

arnu1uuruairsu:utluzuasotutriraqfi'rirrauoTrdriruTuo-nerbloirntr{auas 40 trorrirtr4rasraai'rri'n
nrf,rQulo"flfitlooaflo.l.tunr:tQuualrtst,o.ruiliuq uarua-,:fndrro\rsrlrJn4ilrJrri uachr'udraruo-u,l
rrrildu6r&u'lriruuo #.:dnr:.irurQurluarao"sndllarafinrrrila'uuurJasduo{niugruenrrsl^u zuanrr
rirrflu.:ru llzuun-lia{vlu nerrudrr{'|uua&o?..1u[yr]-tralo-u,] luourorr nrlfrorurnr:lnrruEfur
uac/ulo,Jfi or{'usoru6r&ur rff uar nrr

vlotd arnzuanrrrirrfluttutro.iutdillufl 2563 runrrrQurailrcuEdilfirir"la4vrsdruru 378.9 #ru
u'lvl 6.:satauoTd'fi'rJ:strurfiarrmnr:a''oarrrQurir'l: uasriruuoairur.l^urJuzuaa.tnzuan,.l5
oirtflutrudrrailfl 2563 tudrutro.:qrn'ad"lxl'lo'fLnrtdrra€runrra.rr4u (Non- BOI) sr-qd

1. a'oaeen^udrta{n"lilnAililru udoro.riunrrrfi'u4uaorarrflsuTuor'td,fruru 5,000,000 uru do
tflu 1.32/o tro.rrir"lt4ratatntuntan'utavrrnflo{u6lf,u turTJudt5o\rn1ilnauilrEJ 50 druuru

2. airsfluzuadrraiutl 2563 lugrJto'rrQuaouaclTufluzua Tuo-nrrr,f'uas 0.3611 urvr rtludrurunr^u
trrubJrn^u 162.50 druu'tvt ra6o6ortJuri'srrrrQur.Juzuaairuilra:lrru 42.9o/oarnrirtr4raBflo.:{u
nl rrQ u ralr r rrr o{ u 61tu Tufl 2 5 6 3 1o u fl tr u n s rd u o o-t d

2.1 airsfluzunrflur.duarfrpTrfurirynorryueo.:u€dvluo-srm 9 r.durGrurio 1 r.l'urJuzun Tu4arirf,i'ner
"Hr4uat 1 urvr dottJuo"nrrflunra{uag 0.1111 urvr u6o6ortJudrururQu"lr]rfiu 4g,ggg,g}O
u-lvl

ods luntnfu;i6fior,1ut'ruloflror*tou.duarnnrrrirurnrorudodrunrrderfirrr{urJuzua
ritnairrud'r uBgvaca"'otFlur-{uri'tnairrfii uaadruduzuau{JurQuaouvtunrrairurtjur.l'urluruntu
d'n:rr.i'uaa 0.1 111 urvt

2.2 eirurluzuartlurQuaotunl'nrr1i'uaa 0.25 uru ra€o6or{JudrururQu'l:]rfiu112,499,773.75
urvr (r,iid tou{'uarnnrrairu{urJuzuanr:rrlo 2.1 fi';irsrQuaotrtriu{fio{uurau orafizuailr
tr{u.rurluzuadairutugrJutuaofl;irururrnnlr 1 1 2,4gg,773.75 urrrr"[o'odr.:"L:frnrru domru
:l'rurutQufluzuafi'.irsr,Y.rao.rdruagfi6frururQuerru'lrirfiu 162.50 #ruurra)

r,t'.rd nrtairstl-utluruari'rnairrdrucrnrfr"[r4vrStudruso{srnafi'"lil"[o-r.unrra{sratrunrrnr4u
(Non-BOl) d.rrflsnrf,r3uto"flfiqooaTuo'nm{ouas 20 rro{rir'lr4vrB d.:r.r'ufluzuavt{uuoarqnd'n
nrt? ru fi'.irtnrruri'rrrrfi'n4uururirrauq'H louas*rfluzuadrur7'rtjur.r^uaorhrcnrgfn ru d.iru 6r
{fior{urJ:arnv!ooao55}ror"lrYiurprronnrf,lunrerirutrunr€rQur]uhrRorilil1a11 40 vri ur4.l

il:rlratr*4rn:
Tou

. losrfruuo:rudaa$n^or.{udfiAvrS:.urlurua (Record Date) tuiura' 29 tuvuu2564
o uagrirl4uq6irurQufluzuaTuiufi 20 vlqunrorl 2564

ar n duil tc sr ulfl o 1o nr a tu''zu'fi or{udn nu
r€rivrfianrlr*ro uriro'rnairurluzunrtlur.l'uarfrp bl;irsuTjurQuaovi,:rauo'lrlrlmlfl

llzu xtes n{il uo slttato urj air ?

a,lruuturt u€riraflualussrurflufiOtloiln ravulotranJ uarnr14u6orn6o.:d'nr 6ndruniur[JurQur4u
ra 4 u ri u u n rl fl c s tn a uil 5 n Tdr.l^ ur4 ura 4 u ri u u ri o utlr.: I r n

n u.nunl::.lrg rru ar ar-ru ffi odu:h;'irfl zsoa yrXr o l o.: 1 o ufir
I oa q
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{n'ofi,uuroYrrJauro\r rfrd'{nr:zufrmu-.rruaoo{ rraqIon*,ra,rr4uro:'ord'nrrfjru?

alr su€ur: rfr;t''{nrlzu f,nrirur ruar nox'r}J fi'rN"rrn d.:4od2 f,n'lo' d.: nrrzu f,nru ffn ai{asfisuroTra r! -rfrn
11x{"1 -u"l{ dh tn fl zu fi st aE t 50% t{Jur,zltrirra rin usituur{ s peed fi nrrTtrrfi u

.141

rriokn4nor4'uutaotnrrru6otfrutjrsnrro'u ilrssrur 6.:soTri'drJ:rt1un.:r6lourrardhloruuu
tFlu':tlrtlrntot{n-o{urragtdfuil ouduuaulril:*t1l unaf,fryrsoonrf,uta.:osuuu

ru6 fi'rJ:vqlflilm'ttlutondur,l'o4fm'nrraioar:rQurir"lr racnrreirufluzuaLJ:cdrfl 2563 nrrufi'rauo
6r"luocrluurf utrYtd

rfiurYru 284,398,598 rfis.: 6qr{,u{oaag 100.0
"hu?uoYru - rRss oortju{orns o.oo
rnoonrf,st - rflu.r oortju{otaa 0.00
fonaf u - rflu.: fiorflu{ouac o.oo

arnrtu d:ssrul n;irrsiafi'il:cqrtr rr:rii 5-9 rtlurrrcrnourri'unrta'oar:r{'uarriryuiru4uroruir}vr 6.r

ru ourarurutd'q rurinto[ o ouun-r rtJualn ;irrm cJacrdu oTu[si ae1..l5&

rr.;grU 5 rflar arn 549,9gg,Z4urra r[Ju 44g,ggg,Ogsu.tvt 1u1rl 100,000,149 {u ryadrrdoml{
d.ua

fiutflo.iarniln-r?rjragruarrlrg{fi0{urjrvrfrfl 2561 rf,or-uvt'4 rilBruu 2561 'lo.o4f6nrtdru
duzuartJur.{uarfrgTil'rri{fior{'uror ludnrr B r{'uarriryr6:rsio 1 r{'ufluata 6ortludruru
951,999,91 a 454 fiu uaarufifirJ:rquarrirg{
fior{urjtszi '[ rfi'ru4uaourirJuuflo,iu6dta ufio
rosfunrrt ra6dartfor,"yuarriryzo.ruSrivrodsfr" 1 (2S-W1)

irleu 99,999,990 r"{u d.rfil.ffldAuSurJatfinrnr rtJurduar:irymaooorqhdrri'rpuaosflvrBr
rfria1u zgs 1tu louTuerri'ryuao.:frvrBvr'a*do{'uarfrgtroru€riran:'{d 1 (2S-W1) "l61i1ail610.ru

rudr uloiud 30 lrqvnro:l 2562

Fr-,rliu nrurnr:unrruBrivr6.:sorauoTrdaoyuaoucrfluuarnrd'u 549,999,244 rry rtlu
44'9,999,095 uru l,runrturior.l'uaovrauluufirftfr"ld'drurlru druru 100,000,149 {u ryarirr"i'u
drrmHrlua* 1.0 urvr urJsr{Ju r"i'uarrirya'ru': u 454r"{u v'ru6oarnnrrdoarr#ufluruamrrup6
diltc"trilar:.in;{6o{urJtrdrfl 2561 uarr,fuarfrydruru gg,ggg,6g5r.i'u drrafu:a.rfunrtTd
RvtsutilasanrllsotTudrri'rpurao':RvrB 2S-W1 ,r3,rludrri'rguao,:f,ytr toYuruoorqua-rsi.rtrshixlfi
30t lrqvnrou 2562

arnduiltssrur'[druoTonraTr.i'rirJraqrudnnr:l Or'hflr{1odnnrrurdtr6u ilrasrur d.r?otd'fi
iltrqrunttfi'Tourum'rrtsdTr{fioorttuuaruTufrfrsrnrovfrfio{uuavo.lfuruouduusvr*nrrJrcrlrJrraa
flRuBaanrfrss

dr..l:rqn"lrYrnar:rurna'r firurr^r{Jurondur,l'o4fm-nrraor4uaourrfluuarn16u 549,999,2M u:rtrr
tflv 449,999,0951ru lounrtci'or"i'uaousrfluudei{f ioYarflxlru airuru 100,000,i49 r{,^

ryarirr,!'ufirrtrkr"duat 1.0 urr,r nrJttfllu {uarfrgdrutu 454 r,{u duafioarnnrra"'oarr{urJu
zunrrrnno^dilrvqruarfrg{fior{'urJradrfl 2561 uaar{'uarfrgdru':u gg,ggg,695 r{'u drui.-

Ngl

m a.rrunrril:: qru sr ru-r-u ei6 o r,llurJ::'irfl zso+ r'trir 7 I o.l 1 o uri.tq vg
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toqfunrt1d6uBttila,lanrvltro':Tudrrin;uaorSvrS 2S-W1 d.rTudrn"'rguao.:f,uSr lo1rauoarrl
rr#r si,i ttsiiufi' 3 0 l r n r*nr pr H 2 5 62 6l"x uFt suuurf u.r rj'{d

tffudru 284,398,601 rfiur o'ou{Ju{ouac 100.0
"lrirfruo"ru - rflur rr'outlu{ouac 0.00
,rooonrf,ur - rf,u.: n'ortJu{ouac 0.00

uinrrf,u - rfis.r oortju{ouas o.oo

ertcd 6 rilartonoqdfiu#lcrrdru6uurl.rflauBnauf,suBso.ruEdvr do 4lrdaonndorniunrr
aovluaouvrfluu

f,utdotarnrurtao4uaouwtfluugotutlivr mrilrcrfluurr:rfi' 5 uf,'oTrdnrraor4ultlutJlouqndot
Iaaflzuaf{FYua']ilnflrtJ'uJor.h.:aruqrn{6ttrorauoTr,l'rrnutsufi'trfirurafirf,ou6om{tlo 4 so.:
uirivr rdoTr{a oon #arriunriR ouuaoilcriJ uu rtju6r"{d

"qJa 4. 4uaouufluu

rilJ,loonrtlu

rynrirr"i'uaa

lorurrr.i.:oonrLru

r"i'uar:inp

{uqiuRvrS

449,999,095 u"lvt

449,999,095 {u

449,999,095 r{'u

vl ,-
- tlJtJ -

(fl {o u f, R u rn'r dr u rn"r u6 urn"r ra fl u uYr vf,u

tn-rf,u#rurun"ru)
(d{o u d R u rn-r #ru rn-r ud urn"r ud u rn"r Wu

rn"rRl#r{'u):-1 rru (uflrururYru)

( f, {o u fl fr u rn"r #r u rn-r ua urn"r u fi u rn-r lnriu

rn"rfru#rr.i'u)

arnfiuiltcsru'1 "loYtflolonraTri'drJr*qrudnnrr dt"hu'ajlodnnruufl'rurh^ru il:ssrur dssoTrdra'

ilevtlruatrufi lquil6rr:rdlrdfioprrruuunrrutuf,rflu,rso.rrJ,fio{uuavrliuruouduurdruril:aripnaafi

tuSoonrf s.l

ru6 rirJtrqrutei'rnarrm*a'r flru6rtluronduvfo4rio^nrruntsrdurfrruurirfloutnnnfau3 rlo +. udoTri'

a o o rT d'o t nil n"r r a o q ila o u vtfl s un r u rr u a sra' u o d r a uo thr du r,t: d Trfq o o a d n rurn :rru n r :
uBurtrolurrulunreaoucufluu$ntflufi.:flou€nrudauBr7'nrillnr-silrurq:nanr:rfr nrcil:r.:
lnrrnlsd'fldrurarunrtflragrfl',Jrfi'uri'osrfr uSorirrf,unrrloq rfloT#rTtu'lrtmrrurird'rtroruru
ycrfl uu sYruncuuurf, urrYrd

tflur1ru 284,398,601 rfiur

hlrfruo"ru - rflu,r

{ooonrf,u,i - rflut
rJn*fiu - rf sr

6'ortju{ouac 100.0

fiortju{ouan 0.00

6'orI]u{ouna 0.00

o^orTju{oras 0.00

rrssfi 7 riiqrtnrro4dfinrtr$lil4uaeueriiEuqoru€duara 95 urra rElu
499,998,995 urrn Tqsnrroonrftrarfrylnrldruau 49,9 ryad'rdon"l{
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รายงานประจ าปี 2564 (One Report 2021) 

Annual Report 2021 

 

 

 

 

 

การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลด 
รายงานประจ าปีและ หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ฉบบัเตม็ 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ได ้
พฒันาระบบเพื่อใหบ้รษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ือหุน้และ รายงานประจ าปีในรูปแบบ
อเิล็กทรอนิกสผ่์านรหสัควิอาร ์ QR Code ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 
ผูถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลผ่าน QR Code (ตามทีป่รากฏขา้งตน้ หรอืหนา้แบบลงทะเบยีน) ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 
 

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

 
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 เพือ่ดูขอ้มูลประกอบการประชมุ 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 



ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

ประสบการณท์ างาน  

1.  บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จ ำนวน    2  บรษิทั 
     2548 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. บำ้นรอ็คกำรเ์ดน้  
     2544 – ปัจจบุนั กรรมกำรและ กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. รำชธำนี ลสิซิง่  

2.  บรษิทัทัว่ไป                จ ำนวน    3  บรษิทั 
2558 - ปัจจบุนั   กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ธ. ซมูโิตโม มติซยุ ทรสัต ์(ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
2561 - ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำร บจก เอส แอนด ์มำนนท ์ 
2564 - ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บจก. เอ็น.ด.ีเอส. 34 
2561 - 2564   กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เจเอสเอสอำร ์กรุป๊ 
2558 – 2562    กรรมกำรกองทุน Amethyst Asia Focused Fund 
2560 – 2563  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ บจก. ไฮบรดิ เอ็นเนอรจ์ี 

 
3.  กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผูบ้รหิำรในกจิกำรอืน่  ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์่อบรษิทั 

    - ไม่ม ี- 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     14  ปี (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 15 พฤศจกิำยน 2550) 
    หำกไดร้บักำรเลอืกตัง้คร ัง้นี ้จะด ำรงต ำแหน่งอกี 3 ปี  รวมเป็น 17 ปี 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั  -0-  หุน้ คดิเป็น  0.0% ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2565)  

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 / จ านวนทีจ่ดัประชมุ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 คร ัง้   
ประชมุกรรมกำรบรษิทัฯ    4 / 4 คร ัง้ 
ประชมุกรรมกำรตรวจสอบ     4 / 4 คร ัง้ 
คณะกรรมกำรอสิระ     1 / 1 คร ัง้ 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษ นอกเหนือค่ำตอบแทนกรรมกำรทีก่ ำหนด     - ไม่ม ี-     
ส่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในกจิกำรใดๆ  ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไม่ม ี-                                                                                       

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรดว้ยกนั     - ไม่ม ี-   

ประวตักิำรท ำผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ  - ไม่ม ี-  

คุณสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั    -ไม่ม-ี   

*   

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 3 (1/3) 

ชือ่  นำยสุรพล  สตมิำนนท ์   

 รองประธำนกรรมกำรบรษิทั / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
กรรมกำรอสิระ 

อายุ    61 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ - ปรญิญำโท สำขำธรุกจิ Webster University, USA 
การอบรม             -  ปรญิญำโท สำขำกฎหมำย HOWARD UNIVERSITY, USA 

- ปรญิญำโท สำขำกฎหมำย SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY, 
USA  

 
- ผ่ำนกำรอบรม DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุน่ที ่
40/2547 จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

- ANTI-CORRUPTION FOR EXECUTIVE กรกฎำคม 2557 ส ำหรบั
กรรมกำรและผูบ้รหิำรกลุ่มบรษิทัธนชำต ิ

 
 

   



 

ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 
 

      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างาน  

1.  บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จ ำนวน    -  บรษิทั 

2.  บรษิทัทัว่ไป                จ ำนวน    2  บรษิทั 
2554 – ปัจจบุนั กรรมกำร, กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั นีสเทริน์ สตลี จ ำกดั 
2558- ปัจจบุนั  กรรมกำรผูม้อี ำนำจ บรษิทั แกรนดอ์ุตสำหกรรมเหล็กรูปพรรณ จก. 
 

3.  กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผูบ้รหิำรในกจิกำรอืน่  ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์่อบรษิทั 

    - ไม่ม ี- 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     28  ปี (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 29 พฤษภำคม 2535) 
    หำกไดร้บักำรเลอืกตัง้คร ัง้นี ้จะด ำรงต ำแหน่งอกี 3 ปี  รวมเป็น 31 ปี 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั  15,417,277 หุน้ คดิเป็น  3.08% ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2565)        

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 / จ านวนทีจ่ดัประชมุ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 คร ัง้   
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ    4 / 4 คร ัง้ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน      -  คร ัง้ 
คณะกรรมกำรอสิระ        -    คร ัง้ 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษ นอกเหนือค่ำตอบแทนกรรมกำรทีก่ ำหนด     - ไม่ม ี-     

ส่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในกจิกำรใดๆ  ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไม่ม ี-                                                                                       

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรดว้ยกนั     - ไม่ม ี-   

ประวตักิำรท ำผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ  - ไม่ม ี-  

คุณสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั    -ไม่ม-ี 

 

 

  

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 3 (2/3) 

   

 

ชือ่  นางสาวบญุศร ี ปัญญาเป่ียมศักดิ ์   

 กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / ผูบ้รหิำรสูงสุดสำยบญัชแีละ
กำรเงนิ 

อายุ    59 ปี   สญัชาต ิ ไทย   

การศกึษา/ - ประกำศนียบตัรวชิำชพีช ัน้สูง (ปวส.) วทิยำลยัเทคโนโลย ี  
การอบรม   อำชวีศกึษำ วทิยำเขตเทคนิคภำคใต ้ 
 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
- TFSR (ฉบบัปรบัปรุง 2561), สภำวชิำชพีบญัชฯี สำขำสงขลำ 
-  เจำะลกึประเด็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ตำมหลกั 
กำรทำงบญัชเีปรยีบเทยีบกบัหลกักำรทำงภำษีอำกรของธรุกจิ” 
รุน่ที ่2  ของสภำวชิำชพีทำงบญัชฯี  

- “เร ือ่งเล่ำข่ำวทุจรติ ผดิมำตรฐำนบญัชแีละกรณีตวัอย่ำงงบ
กำรเงนิ (ล่ำสุด) ของบรษิทัจดทะเบยีน” รุน่ที ่1/2564 ของสภำ
วชิำชพีทำงบญัชฯี  

 



ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 
 

      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างาน  

1.  บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จ ำนวน   -  บรษิทั 
 

2.  บรษิทัทัว่ไป                จ ำนวน   4  บรษิทั 

2549- ปัจจบุนั   กรรมกำรผูม้อี ำนำจ,  บจก. ต.วบิูลยส์นิ ผลติภณัฑไ์ม ้ 
2549- ปัจจบุนั   กรรมกำรผูม้อี ำนำจ, บจก. ธนพล ลำมเินต  
2549- ปัจจบุนั   กรรมกำรผูม้อี ำนำจ,  บรษิทั ชยัวสษิฐ ์พำรำวูด้ (2002) จ ำกดั   
2551- ปัจจบุนั    กรรมกำร บรษิทั นีสเทริน์ สตลี จ ำกดั 

 
3.  กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผูบ้รหิำรในกจิกำรอืน่  ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์่อบรษิทั 

    - ไม่ม ี- 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     10  ปี (วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 10 สงิหำคม 2554) 
    หำกไดร้บักำรเลอืกตัง้คร ัง้นี ้จะด ำรงต ำแหน่งอกี 3 ปี  รวมเป็น 13 ปี 

จ านวนหุน้ทีถ่อืในบรษิทั  22,397,165  หุน้ คดิเป็น 4.48% ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
(ณ วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2565) 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 / จ านวนทีจ่ดัประชมุ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     1 / 1 คร ัง้   
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ    4 / 4 คร ัง้ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน     -    คร ัง้ 
คณะกรรมกำรอสิระ        -    คร ัง้ 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษ นอกเหนือค่ำตอบแทนกรรมกำรทีก่ ำหนด     - ไม่ม ี-     

ส่วนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้มในกจิกำรใดๆ  ทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไม่ม ี-                                                                                       

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรดว้ยกนั     - ไม่ม ี-   

ประวตักิำรท ำผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ  - ไม่ม ี-  

คุณสมบตัติอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั    -ไม่ม-ี 
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ชือ่  นำยปรดีำ  วงศส์ถติพร     

 กรรมกำร  

อายุ    67 ปี   สญัชาต ิ ไทย   
 
การศกึษา/ - มธัยมศกึษำ, โรงเรยีนศกึษำวฒันำ   
การอบรม  
 -  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่

123/2559 จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 



เอกสารประกอบการพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

 กำรเลอืกผูส้อบบญัชแีละกำรก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชไีดผ่้ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยไดพ้ิจำรณำทัง้ดำ้นศกัยภำพของส ำนักงำนผูส้อบบญัช,ี คุณวุฒิของตวัผูส้อบบญัช ีและรูปแบบวิธีกำร
ตรวจสอบ รวมไปถงึควำมสมเหตุสมผลของอตัรำค่ำสอบบญัช ี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทั ไดร้ว่มกนัพจิำรณำเอกสำรเสนอรำคำงำนจำกหลำยส ำนักงำน
ผูส้อบบญัช ี มคีวำมเห็นว่ำบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั มคีุณสมบตัิเหมำะสม และมีส ำนักงำนอยู่ทั่วโลก   จงึเห็นสมควร ให ้
น ำเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำกบรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท  
ส ำหรบัปี 2565 เป็น โดยมรีำยชือ่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตฯ ดงันี ้

- นำงสำวกญัญำณัฐ  ศรรีตันช์ชัวำล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6549 และ/หรอื 
  (ลงลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั ปี 2564) 
- นำงสำวเกษณี สระทองพูล        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่9262 

  (ไม่เคยลงลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั) 
- นำงสำวลกัษม ี ดตีระกูลวฒันผล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่9056 และ/หรอื 

 (ไม่เคยลงลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั) 
- นำงสำวศรณัญำ  อคัรมหำพำณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่9919 และ/หรอื 

 (ไม่เคยลงลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั) 
- นำงสำวอมรจติ  เบำ้หล่อเพชร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่10853 และ/หรอื 

 (ไม่เคยลงลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั) 

ผูส้อบบญัชดีงักล่ำว ไม่มีควำมสมัพนัธ ์และไม่มีประโยชนส์่วนไดเ้สียใด ๆ กบับรษิทั/ผูบ้รหิำร/ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด  จงึมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บรษิทัฯ 

 
โดยก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชปีระจ ำปี 2565 ในอตัรำเดยีวกนักบัปี 2564 จ ำนวน 1,961,000 บำท ไม่รวม

ค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ในกำรสอบบญัช ีเชน่ ค่ำพำหนะเดนิทำง ค่ำเบีย้เลีย้ง ค่ำทีพ่กั ในกำรตรวจสอบบญัช ีและสงัเกตกำรณต์รวจนับ
สนิคำ้คงเหลอื เป็นตน้ ก ำหนดใหจ้ำ่ยตำมจ ำนวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถำ้ม)ี   

ตารางเปรยีบเทยีบกบัค่าสอบบญัช ี

รำยกำร ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 ปี 2563 

ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทั 1,961,000 1,961,000 1,845,000 

ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย 574,000 574,000 580,000 

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

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

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

 
(1)  ขำ้พเจำ้...................................................................สญัชำต.ิ.................อยู่บำ้นเลขที.่.................ถนน.....................................

ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์............... 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน)  โดยถอืหุน้ทัง้สิน้รวม..................................................หุน้  และ

ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั..............................................................เสยีง ดงันี ้

  หุน้สำมญั..............................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั.........................................................เสยีง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้    1. ......................................................................................................................................อำยุ............ปี 

  อยู่บำ้นเลขที.่.............................. ถนน ......................................................... ต ำบล/แขวง ............................ 

  อ ำเภอ/เขต ................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย.์......................... 

 หรอื     2.    นำยวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี    กรรมกำรอสิระ  อำยุ 52  ปี 
      บำ้นเลขที ่308/20-21 ถ.พญำนำค  แขวงสีแ่ยกมหำนำค  เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300                        

 หรอื     3.   นำงจนิตนำ  เตชะมนตรกีุล    กรรมกำรอสิระ  อำยุ 67 ปี                        
                     บำ้นเลขที ่84/37 ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้  เพือ่เขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมญัผู ้
ถอืหุน้ประจ ำปี 2565  วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษำยน 2565  เวลำ 10.30 น. ผ่ำนอเิล็กทรอนิกส ์ตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำร
ประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำและสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 

 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุคร ัง้นี ้ดงันี ้
 

 

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง     

 

วาระที ่2    พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานบรษิทัฯในรอบปี 2564  
 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
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โปรดใส่
เคร ือ่งหมำย
หนำ้ชือ่ผูร้บั

มอบฉันทะเพยีง
ชือ่เดยีว 

 
 

ตดิอำกรแสตมป์ 
20 บำท 



  

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
 
 

วาระที ่4    พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายปันผล 
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 
วาระที ่5    พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946  บาท 

โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจ านวน 1,049  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง     

  
วาระที ่6     พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบยีน 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 
วาระที ่7    พิจารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทัจาก 499,997,946  บาท เป็น 549,997,741  

บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง     

  
วาระที ่8     พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุน

จดทะเบยีน  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
 

วาระที่ 9     พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  1 
บาท เพือ่รองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 49,999,795 หุน้ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง    
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วาระที ่10    พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 1.  นายสุรพล  สตมิานนท ์  กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      

 2.  นางสาวบุญศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์  กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง   

 3.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร   กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง     

   
 

วาระที ่11   พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง   

    
 

วาระที ่12   พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง        

  
 

วาระที ่13   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง      
 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่ำกำรลงคะแนน
เสยีงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่

ประชมุมีกำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเร ือ่งใดนอกเหนือจำกเร ือ่งทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่ีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
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กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 
 

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

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

        (.......................................................) 
  
 ลงชือ่........................................................พยำน 
 

        (.......................................................) 
  
 ลงชือ่........................................................พยำน 
 

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

หมายเหตุ    

1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

2.  วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3.  ในกรณีทีม่ีวำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำ
ต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 

4.  ผูถ้ือหุน้สำมำรถเลอืกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ค. แทนแบบ ข. ก็ได ้โดยสำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์
ดงักล่ำวแบนเว็บไซตข์องบรษิทัฯ www.ss.co.th 

5.  กรณีผูร้บัมอบฉันทะมีเหตุขดัขอ้งอนัจ ำเป็นไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้บรษิทัขอสงวนสิทธิงดเวน้กำรนับเสยีงคะแนน
ของผูร้บัมอบฉันทะท่ำนน้ัน  

6.    กรณีผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ โปรดน ำส่งหนังสือมอบฉันทะ และส ำเนำบตัรประชำชน ทีล่งนำม
แลว้ พรอ้มเอกสำรกำรลงทะเบยีนมำยงับรษิทักอ่นวนัที ่16 เมษายน 2565 โดยจดัส่งเอกสำรทัง้หมดมำยงั:  
ส ำนักงำนคณะกรมกำร 
บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่ 1788 อำคำรสงิหค์อมเพล็กซ ์(รจีสั) ช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพ 10310 
โทร. (66) 2-0883618 email address : pornnica@ss.co.th 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
 
 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 

ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษำยน 2565  เวลำ 10.30 น. ผ่ำนอเิล็กทรอนิกส ์
ตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 

 
วำระที.่.......เร ือ่ง...................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วำระที.่.......เร ือ่ง....................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วำระที.่.......เร ือ่ง......................................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วำระที.่.......เร ือ่ง........................................................................................................................ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 
วำระที.่.......เร ือ่ง เลอืกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 

ชือ่กรรมกำร .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมกำร .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมกำร .................................................................................................................. 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
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เอกสารประกอบการพจิารณา กรณีผูถ้อืหุน้มอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 
 
 

 

    ต าแหน่งในบรษิทัฯ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/ กรรมกำรอสิระ 

    จ านวนหุน้ทีถ่อื (ณ วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2565) - ไม่ม ี- 

    ส่วนไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา   วำระที ่11    

     ส่วนไดเ้สยีพเิศษอืน่  -ไม่ม-ี                                                                    

 
 

   
  ต าแหน่งในบรษิทัฯ            กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ  

   จ านวนหุน้ทีถ่อื (ณ วนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2565) - ไม่ม ี- 

   ส่วนไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณา        วำระที ่11                                                                                       

   ส่วนไดเ้สยีพเิศษอืน่  -ไม่ม-ี                                                           
  
 

กรรมการอสิระ หมายถงึบุคคลทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี ้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจ ำนวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ของบรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งโดยรวมหุน้ทีถ่ือ
โดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นผูท้ีม่ีควำมสมัพนัธก์บับรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ีส่วนไดเ้สีย หรอืไดผ้ลประโยชนใ์นดำ้นกำรเงิน
หรอืกำรบรหิำรงำน ทัง้ในปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีกอ่น เป็นกรรมกำรอสิระ โดยลกัษณะควำมสมัพนัธด์งักล่ำวดงัเชน่ 
-   เป็นกรรมกำรทีม่สี่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน พนักงำน ลูกจำ้ง ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำหรอืผูม้อี ำนำจควบคุม   
-  เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีที่ปรกึษำกฎหมำย ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน หรอืผูป้ระเมินรำคำ

ทรพัยส์นิ  
-   เป็นผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ เช่น ซือ้/ขำยสินคำ้หรอืบรกิำร ซือ้ขำยสินทรพัย ์ให/้รบัควำมช่วยเหลือทำง

กำรเงนิ เป็นตน้ 
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส 

พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 

4. ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัทหรอืนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช ้
วจิำรณญำณอย่ำงอสิระ และไม่มีลกัษณะอืน่ใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำน
ของบรษิทั 

5. ไม่เป็นกรรมกำรตรวจสอบในบรษิทัอืน่ อนัมสีภำพธรุกจิอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทำงธรุกจิกบับรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  ชือ่   นำงจนิตนำ  เตชะมนตรกีุล             อายุ      67   ปี   

    สญัชาต ิ    ไทย ทีอ่ยู่    84/37 ถนนนนทร ีแขวงชอ่งนนทร ีเขตยำนนำวำ 

กรุงเทพฯ 10120 
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 1.   ชือ่       นำยวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี                 อายุ   52  ปี 

       สญัชาต ิ ไทย ทีอ่ยู่    บำ้นเลขที ่308/20-21 ถ.พญำนำค  แขวงสีแ่ยกมหำ
นำค  เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 

 

 

 



เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 
 

 
1. ระยะเวลาการลงทะเบยีนเพือ่ยนืยนัสทิธใินการเขา้รว่มประชมุ  

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ไดต้ ัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2565 
โดยระบบจะปิดเวลา 9.30 ของวนัที ่21 เมษายน 2565 (โปรดด าเนินการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีม่ีเวลา
เพยีงพอในการตรวจสอบสทิธแิละเอกสาร) 
 

2. วธิกีารและขัน้ตอนการลงทะเบยีน 

 โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยสแกนรหสัคิวอาร ์(QR 
Code) หรอืผ่านลงิค ์https://webagm.irplus.in.th ในกรณีทีม่ีปัญหาการลงทะเบียนหรอืการล็อกอิน โปรดตดิต่อผูดู้แล
ระบบทีโ่ทรศพัทห์มายเลข 02-022 6200 ต่อ 2 ในวนัจนัทร ์- วนัศุกร ์ระหว่างวนัที ่25 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ตัง้แต่
เวลา 09.00 – 17.00  

 

ดาวน์โหลด  โดยสแกน QR Code เพื่อติดตั้ง 
แอปพลเิคช ัน่ “IR Plus AGM” บนโทรศพัทม์อืถอื  
 

 

สามารถดาวนโ์หลดไดต้ ัง้แต่วนัที ่25 มนีาคม 2565 

  

 

คู่มอืการลงทะเบยีน และเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

ภายหลงัจากการยืน่เอกสารส าหรบัการลงทะเบยีนและยนืยนัตวัตน ผ่าน ““IR Plus AGM” หรอื web application ผู ้
ถือหุน้จะไดร้บัการแจง้เตือนจาก application เพือ่ท าการก าหนดรหสัประจ าตวั (Pin Code) ส าหรบัใชล็้อกอิน (Log-in) 
เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิส็กทรอนิกส ์ 

ผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนส าเรจ็แลว้  สามารถ Log-in เขา้สู่ระบบประชมุไดใ้นวนัที ่21 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 9.30 น. 
เป็นตน้ไป  

 

3. เอกสารส าหรบัการลงทะเบยีน  

    3.1.   การเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

             -  เลขทีท่ะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
-  บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัซึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสือ

เดนิทาง เป็นตน้ 
 

    3.2   การมอบฉนัทะหรอืแต่งต ัง้ผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่ใชก่รรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนด 

             -  ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
                 *  เลขทีท่ะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

  *  หนังสอืมอบฉันทะ ซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้น ลงนามโดยผูถ้อืหุน้,  ผูร้บัมอบฉันทะ และพยาน  พรอ้มตดิอากร
แสตมป์แลว้ 20 บาท 

  *  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 
เป็นตน้ 

*  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะ ซึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง เป็นตน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

https://webagm.irplus.in.th/


             -  ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 
                 *  เลขทีท่ะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

  *  หนังสอืมอบฉันทะ ซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามแทนตามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการ
จดทะเบยีนบรษิทั พรอ้มประทบัตราส าคญั,  ผูร้บัมอบฉันทะ และพยาน  พรอ้มตดิอากรแสตมป์แลว้ 20 บาท 

  *  ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่เกนิ 3 
เดอืน กอ่นวนัประชมุ ซึง่ผูม้อี านาจลงนามแทนผูถ้อืหุน้ ไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราส าคญั 

  *  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบั
ขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

  *  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะ ซึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง เป็นตน้ 

 

    3.3   การมอบฉนัทะหรอืแต่งต ัง้ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนด 

            ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระตามทีร่ะบุบนหนังสอืมอบฉันทะท่านใดท่านหน่ึง โดยกรรมการอสิระผูไ้ดร้บั
มอบฉันทะจะลงมตใินแต่ละวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้ก าหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่ผูถ้อืหุน้จะตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้มายงับรษิทั 
ภายในวนัที ่16 เมษายน 2565  

   ส านักงานคณะกรรมการ  
บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1788 อาคารสงิหค์อมเพล็กซ ์(รจีสั) ช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่, แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618 

             -  เลขทีท่ะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
-  หนังสอืมอบฉันทะ ซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้น ลงนามโดยผูถ้อืหุน้ และพยาน 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 

เป็นตน้ 
 

4.  การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนน  

4.1  การออกเสยีงลงคะแนน จะนับ 1 หุน้ มคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 เสยีง 

4.2  ในคราทีล่งคะแนนเสยีง หากผูถ้อืหุน้ไม่กดลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรอื  “งดออกเสยีง” ถอืเป็นการลงคะแนน “เห็น
ดว้ย”   

       ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน กรณีการลงคะแนน
เสยีงไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวไ้นหนง้สอืมอบฉันทะ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนน้ัน เป็น “บตัรเสยี”   

4.3  ในการนับคะแนนเสยีง บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสยีง” มาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 กรณี เกดิสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตของผูถ้อืหุน้ขดัขอ้งหรอืขาดหาย ไม่สามารถกดลงคะแนนได ้บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์
นับคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง”  

4.4   ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่

เกีย่วขอ้งกบัวาระน้ันๆ  ผูถ้ือหุน้สามารถกดปุ่ ม “ถามค าถาม”  จากน้ันพิมพค์ าถามในกล่องขอ้ความ และรอการ
ตดิต่อกลบัจากเจา้หนา้ทีดู่แลระบบเพือ่เปิดกลอ้งและไมค ์ ในการซกัถามหรอืแสดงความเห็น ขอความกรุณาผูถ้อื
หุน้แจง้ชือ่และนามสกุลกอ่นซกัถามทุกคร ัง้ 

4.5   ประธานทีป่ระชมุ จะแจง้ผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อทีป่ระชมุ เมือ่การนับคะฉนนเสยีงวาระน้ันๆ เสรจ็สิน้ 

 

 

 



 

 
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

หมวด 4  การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 35.  กำรประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ืน่
ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรจะก ำหนด  

 โดยสำมำรถด ำเนินกำรประชุมผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธกีำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด และตำม
มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำย 

ขอ้ 36.   ใหม้ีกำรประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้อย่ำงนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ กำรประชุมเช่นว่ำนีใ้หเ้รยีกว่ำ “ประชุมสำมญั” กำรประชุมสำมญั
ดงักล่ำวใหจ้ดัใหม้ขีึน้ภำยในสี ่(4) เดอืนภำยหลงัวนัสิน้สุดรอบบญัชขีองบรษิทั 

 กำรประชมุผูถ้อืหุน้ ครำวอืน่ ๆ ใหเ้รยีกว่ำ “ประชมุวสิำมญั” 

 คณะกรรมกำรจะเรยีกประชมุวสิำมญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรอืเมือ่ผูถ้ือหุน้คนหน่ึง หรอืหลำยคนซึง่ถอืหุน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ ัง้หมด จะเขำ้ชือ่กนัท ำหนังสือขอใหค้ณะกรรมกำร
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร ือ่งและเหตุผลในกำรทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจน
ในหนังสอืดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถ้ือหุน้ภำยในสีส่บิหำ้ (45) วนั นับแต่วนัที่

ไดร้บัหนังสอืจำกผูถ้อืหุน้ 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรไม่จดัใหม้กีำรประชมุภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลำยซึง่เขำ้ชือ่กนั หรอืผู ้
ถอืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมทีบ่งัคบัไวน้ั้นจะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ำยในสีส่บิหำ้ (45) วนั นับแต่วนัครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี้ใหถ้ือว่ำเป็นกำรประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมกำรเรยีกประชุม โดยบรษิัทตอ้ง
รบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยอนัจ ำเป็นทีเ่กดิจำกกำรจดัใหม้กีำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

 ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรประชมุผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นกำรเรยีกประชมุเพรำะผูถ้ือหุน้ตำมวรรคสีค่ร ัง้ใด จ ำนนผูถ้ือหุน้ซ ึง่มำรว่ม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถ้อืหุน้ตำมวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้่ำใชจ้ำ่ย
ทีเ่กดิจำกกำรจดัใหม้กีำรประชมุในคร ัง้น้ันใหแ้กบ่รษิทั 

ขอ้ 37.  ในกำรบอกกล่ำวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้น้ัน ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนังสอืนัดประชมุระบุสถำนที ่วนั เวลำ ระเบยีบวำระกำร
ประชมุ และเร ือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรำยละเอยีดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเร ือ่งทีเ่สนอเพือ่ทรำบ 
เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิำรณำ พรอ้มทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร ือ่งดงักล่ำว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนำยทะเบยีน
บรษิทัมหำชนจ ำกดัทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนั (7 วนั) ก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชมุใน
หนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนักอ่นวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วนัตดิต่อกนั  

ขอ้ 38.   ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจี ำนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถ้อืหุน้ (ถำ้ม)ี เขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ำยีส่บิหำ้ (25) 
คน หรอืไม่นอ้ยกว่ำกึง่หน่ึงของจ ำนวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรประชมุผูถ้ือหุน้คร ัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ช ัว่โมง จ ำนวนผูถ้ือหุน้ซ ึง่มำเขำ้รว่ม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมทีก่ ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชมุผูถ้อืหุน้น้ันไดเ้รยีกนัดเพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ กำรประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชมุผูถ้อืหุน้น้ันมใิชเ่ป็นกำรเรยีกประชมุเพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม่ และใหส้่งหนังสอื
นัดประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ในกำรประชมุคร ัง้หลงันีไ้ม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39.  ในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขำ้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำรมอบฉันทะจะตอ้ง
ท ำเป็นหนังสือ ลงลำยมือชือ่ผูร้บัมอบฉันทะ และท ำตำมแบบทีน่ำยทะเบียนบรษิทัมหำชนจ ำกดัก ำหนด โดยใหม้อบแก่
ประธำนกรรมกำร หรอืบุคคลซึง่ประธำนกรรมกำรก ำหนดไว ้ณ สถำนทีป่ระชมุกอ่นผูม้อบฉันทะเขำ้ประชมุ และอย่ำงนอ้ย
ใหม้รีำยกำรดงัต่อไปนี ้
(1) จ ำนวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉันทะน้ันถอือยู่ 
(2) ชือ่ผูร้บัมอบฉันทะ 
(3) คร ัง้ทีข่องกำรประชมุทีม่อบฉันทะใหเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ขอ้ 40.   กำรประชมุผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมีมติใหเ้ปลีย่น
ล ำดบัระเบยีบวำระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มำประชมุ    

 เมือ่ทีป่ระชมุพจิำรณำเร ือ่งตำมระเบยีบวำระทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ ัง้หมด อำจขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำเร ือ่งอืน่นอกจำกทีก่ ำหนดไว ้
ในหนังสอืนัดประชมุได ้
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 ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิำรณำเร ือ่งตำมระเบยีบวำระทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพิม่เตมิไม่เสรจ็ 
และจ ำเป็นตอ้งเลือ่นกำรพจิำรณำ ใหท้ีป่ระชมุก ำหนดสถำนที ่วนั และเวลำทีจ่ะประชมุคร ัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่ง
หนังสือนัดประชมุระบุสถำนที ่วนั เวลำ และระเบยีบวำระกำรประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนกำรประชมุ 
ทัง้นีใ้หโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชมุในหนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำเป็น
ระยะเวลำสำม (3) วนัตดิต่อกนั  

ขอ้ 41.  ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่อำจปฏบิตัหินำ้ทีไ่ด ้
ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรอืมีแต่ไม่สำมำรถปฏบิตัิ
หนำ้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซ ึง่มำประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธำนในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 42.  ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้  

 ในกรณีทีผู่ถ้ือหุน้มีส่วนไดเ้สยีเป็นพิเศษในเร ือ่งใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเร ือ่งน้ัน นอกจำกกำรออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำร   

ขอ้ 43.   กำรออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืกำรอนุมตักิจิกำรใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก
ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มำประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอืน่ในขอ้บงัคบันี ้หรอืกรณีอืน่ตำมที่

กฎมำยจะก ำหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มำประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ก. กำรขำยหรอืกำรโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมด หรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 
ข. กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัมหำชนอืน่ หรอืบรษิทัเอกชนมำเป็นของบรษิทั 
ค. กำรท ำ แกไ้ข หรอืเลิกสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ชำ่กจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญั กำรมอบหมำยให ้

บุคคลอืน่เขำ้จดักำรธรุกจิของบรษิทั หรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอืน่ โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
ง. กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั  
จ. กำรเพิม่ทุน และกำรลดทุน 
ฉ. กำรออกหุน้กู ้
ช. กำรควบบรษิทั หรอืกำรยกเลกิบรษิทั 
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