
 

 

 
ที ่  2S_ BoD010/2563 
 
       วนัที ่13 พฤษภาคม 2563 
 

เร ือ่ง กาํหนดวนั และระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2563   

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2563 มีมตทิีส่ําคญั

สรุปไดด้งันี ้

 
1. กําหนดใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร 1 

อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ช ัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

2. อนุมตัิใหก้ําหนดรายชือ่ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563  (Record 

Date) 

3. ระเบยีบวาระการประชมุเป็นดงันี ้

ระเบยีบวาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ไดม้ีการบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่24 

เมษายน 2562 ไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ จงึเห็นสมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตริบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ระเบยีบวาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี ดงั

ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงินประจําปี 2562 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบรษิัท ประจําปี 2562 

สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตแลว้   

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจํานวนสองคร ัง้   

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณารบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจํานวนสองคร ัง้ 

ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 63.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 53.33 ของกําไรสุทธจิากงบการเงิน

เฉพาะของบรษิทัในปี 2562 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร ัง้แรกจากกําไรสุทธงิวดคร ึง่ปีแรก (วนัที ่1 มกราคม – 30 

มิถุนายน 2562) ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นเงิน  31.5 ลา้นบาท จ่ายเมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลคร ัง้ทีส่องจากจากกําไรสุทธ ิและกาํไรสะสม ของงบการเงนิเฉพาะบรษิทัสําหรบังวด 6 เดอืนหลงัของปี 2562 (วนัที ่1 

กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2562) ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นเงนิ  31.5 ลา้นบาท โดยจ่ายไปเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2563 ซึง่

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร ัง้ที่สองนี ้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการเลื่อนการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปีที่

กาํหนดไวใ้นวนัที ่21 เมษายน 2563 

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาแต่งต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตําแหน่ง

ตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง ไดแ้ก ่

ก.  ดร. ครรชติ  สงิหส์ุวรรณ ์       ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

ข.  นางจนิตนา  เตชะมนตรกีุล    กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ค.  นายธนทตั  ชวาลดฐิ          กรรมการ  

 

 

 



 

 
 

 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2563 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้  เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณา

และอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนสําหรบักรรมการประจําปี 2563 ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2562 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 

ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนพิเศษหรอืโบนัสในวงเงินรวมไม่เกนิ 4,000,000 บาท สําหรบักรรมการทีม่ีฐานะเป็นผูบ้รหิารของ

บรษิทั จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าว 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2563 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอที่ประชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี 2563 ดงัรายชือ่ต่อไปนี ้

*  นายสมคดิ  เตยีตระกูล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 

*  นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 

*   นายธรีศกัดิ ์ ฉ่ัวศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื 

*  นายนรนิทร ์  จรูะมงคล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593 และ/หรอื 

*  นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 และ/หรอื 

*  นางสาวอมรจติ  เบา้หล่อเพชร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10853 

โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชสีําหรบัปี 2563 เป็นจํานวนเงนิ 1,845,000 บาทต่อปี  

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ ควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาและอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบรษิัท ว่าดว้ย

เร ือ่งเกีย่วกบัการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 35 เป็นดงันี ้
 

ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม่ 

 
ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ 

ณ ทอ้งที่อ ันเป็นที่ต ั้งสํานักงานใหญ่ของบรษิัท 
หร ือจังหวัดใกล เ้คียง หร ือ ณ ที่อื่นใดตามที่

ประธานกรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกาํหนด 

โดยสามารถดําเนินการประชมุผ่านสือ่อเิล็คทรอนิกส ์
ได ้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบั
ที่ 74/2557 เร ือ่ง การประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร เร ือ่งมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสื่อ อิเล็คทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 
และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมดังกล่าว 
รวมทัง้ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ต่อไป" 

 

 
ขอ้ 26.  การประชมุของคณะกรรมการของบรษิัท ใหจ้ดัขึน้ 

ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิัท หรอื
จังหวัดใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาํหนด  

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

อเิล็คทรอนิกสไ์ด ้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที่

กฎหมายกําหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศที่กําหนดไวใ้น

กฎหมาย 

 

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

 
 
 

 

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

ในการจดัส่งหนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รวมทัง้
เอกสารประกอบการประชมุ ประธานกรรมการหรอืผู ้
ซึง่ไดร้บัมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม



 

 

ขอ้บงัคบัปัจจุบนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม่ 

 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการ
เร ียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
กาํหนดวนันัดประชมุภายในสบิสี ่(14) วนันับแต่วนัทีไ่ด ้
การรอ้งขอเชน่ว่าน้ัน 

ดงักล่าว โดยจดหมายอเิล็กทรอนิกสก์็ได ้ทัง้นีต้ามที่

กฎหมายกําหนด ในการนีผู้ม้ีหนา้ที่จดัการประชมุ
ตอ้งจัดเก็บสําเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูล
อเิล็คทรอนิกสก์็ได ้ 

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการ
เร ียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
กาํหนดวนันัดประชมุภายในสบิสี ่(14) วนันับแต่วนัทีไ่ด ้
การรอ้งขอเชน่ว่าน้ัน 

 

ขอ้ 35.  การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นั
เ ป็นที่ต ั้งสํานักงานใหญ่ของบร ิษัท หร ือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาํหนด 

ขอ้ 35.  การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นั
เ ป็นที่ต ั้งสํานักงานใหญ่ของบร ิษัท หร ือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาํหนด  

 
โดยสามารถดําเนินการประชมุผ่านสือ่อเิล็คทรอนิกส ์
ได ้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมาย
กําหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย 

 

ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

 
4. มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารมอีํานาจในการพจิารณา กาํหนดวนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชมุใหม่ หากเกดิกรณีทีม่เีหตุ

สุดวสิยั โดยตอ้งอยู่ภายในเงือ่นไขทีก่ฎหมายกาํหนด 

 

ทัง้นี ้ บรษิทัฯ จะแจง้รายละเอยีดมาตรการต่างๆ เกีย่วกบัเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะจดัส่ง

ใหต้่อไป 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
(นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกูล) 
ประธานกรรมการบรหิาร 


