
 
 

 
 
 
ท ี2S_BoD010/2558 
  10 เมษายน  2558 
 
เรอืง แจง้มตทิปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 
  
เรยีน  กรรมการและผูจั้ดการ  

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 

ดว้ยทปีระชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2558 ของบรษัิท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) เมอืวันท ี
10 เมษายน 2558  ณ หอ้งประชมุศาลาแดง อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี ชนั 4 เลขท ี1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  มมีตดิังนี  

 
1. มมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 เมอืวันท ี24 เมษายน 2557 ดว้ย

คะแนนเสยีงดังตอ่ไปน ี 
 เห็นดว้ย  จํานวน 202,327,105 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทปีระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทปีระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทปีระชมุ 
 
2. รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2557 (วาระนีไมไ่ดม้กีารลงคะแนนเสยีง เนืองจากเป็นวาระเพอื

รับทราบ) 
 
3. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิประจําปี 2557 สําหรับรอบบัญชสีนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2557 ดว้ยคะแนน

เสยีงดังตอ่ไปน ี 
 เห็นดว้ย  จํานวน 229,124,887 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทปีระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทปีระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทปีระชมุ 
 
4. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2557 จากกําไรสทุธใินสว่นของธุรกจิทไีมไ่ดรั้บการสง่เสรมิ

การลงทนุ (non-BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิ 30 ลา้นบาท ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 80.06  
ของกําไรสทุธเิฉพาะบรษัิทในปี 2557 โดยจา่ย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทมีรีายชอืปรากฎ ณ วันกําหนดสทิธเิพอืรับเงนิปัน
ผล (Record Date) เมอืวันท ี13 มนีาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชอืตามมาตรา 225 แหง่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดย วธิปิีดสมดุทะเบยีน วันท ี16 มนีาคม 2558 และกําหนด
วันจา่ยเงนิปันผลในวันท ี8 พฤษภาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน ี 

 เห็นดว้ย  จํานวน 229,124,887 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทปีระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทปีระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทปีระชมุ 
 
5. อนุมัตแิตง่ตังกรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามวาระ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนงึ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังตอ่ไปน ี 
 

5.1  พล.ต.อ.  อํานวย  เพชรศริ ิ กลับเขา้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบรษัิท  และกรรมการอสิระ 
เห็นดว้ย  จํานวน  229,124,887 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทปีระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทปีระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทปีระชมุ 

  
5.2 นายสมบัต ิ ลสีวัสดติระกลู     กลับเขา้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

เห็นดว้ย  จํานวน  229,124,887 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทปีระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทปีระชมุ 

  งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง          คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทปีระชมุ 
 

5.3 นายแสงรุง้  นติภิาวะชน  กลับเขา้ดํารงตําแหน่ง กรรมการและ กรรมการผูจั้ดการ  
เห็นดว้ย  จํานวน  229,124,887 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทปีระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน            -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            -  ของทปีระชมุ 
งดออกเสยีง จํานวน              - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทปีระชมุ 

 



 
 

6. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ในอัตราเดยีวกนักับปีกอ่น ในวงเงนิไม่
เกนิ 4,000,000 บาท (สลีา้นบาทถว้น) โดยเป็นคา่เบยีประชมุและคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัส ซงึกรรมการที
เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนดังกลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง ดังตอ่ไปน ี 

 
เห็นดว้ย  จํานวน  229,124,887 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทปีระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน            -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            -  ของทปีระชมุ 
งดออกเสยีง จํานวน              - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทปีระชมุ 

 
7. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแต่งตังนายสมคดิ  เตยีตระกูล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี2785 และ/หรือนาง

สมุาล ีโชคดอีนันต ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี3322 และ/หรือนางสาวศันสนีย ์พูลสวัสด ิผูส้อบบัญชเีลขท ี
6977 และ/หรอืนายธรีศักด ิ ฉัวศรสีกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี6624 แห่งบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากัด 
ซงึผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2557 โดยกําหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีเป็นจํานวนเงนิ 810,000 บาทตอ่ปี (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอนืในการสอบบัญช)ี ดว้ยคะแนน
เสยีง ดังตอ่ไปน ี 

 
เห็นดว้ย  จํานวน  229,154,287 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทปีระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน            -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            -  ของทปีระชมุ 
งดออกเสยีง จํานวน              - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทปีระชมุ 

 
 
 
จงึเรยีนมาเพอืโปรดทราบ  
 
          ขอแสดงความนับถอื  

 (นายสมบัต ิ ลสีวัสดติระกลู)  
  ประธานกรรมการบรหิาร  


