
 
 

 
 
 

ที ่2S_BoD010/2559 
  7 เมษายน  2559 
 
เรือ่ง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 
  
เรยีน  กรรมการและผูจั้ดการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 

ดว้ยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ของบรษัิท 2 เอส เมทัล จํากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) เมือ่วันที ่7 
เมษายน 2559  ณ หอ้งประชมุสาทร 2 อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร  กรงุเทพมหานคร  มมีตดิงันี ้ 

 
1. มมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2558 ดว้ย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 เห็นดว้ย  จํานวน 198,931,683 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 
2. รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2558 (วาระนีไ้มไ่ดม้กีารลงคะแนนเสยีง เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่

รับทราบ) 
 
3. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิประจําปี 2558 สําหรับรอบบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 เห็นดว้ย  จํานวน 198,931,683 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 
4. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2558 จากกําไรสทุธใินสว่นของธรุกจิทีไ่มไ่ดรั้บการสง่เสรมิ

การลงทนุ (non-BOI) และจากกําไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิ 30 ลา้นบาท ซึง่คดิ
เป็นรอ้ยละ 101.6  ของกําไรสทุธเิฉพาะบรษัิทในปี 2558 โดยจ่าย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ปรากฎ ณ วัน
กําหนดสทิธเิพือ่รับเงนิปันผล (Record Date) เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 
แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดย วธิปิีดสมดุทะเบยีน วันที ่15 มนีาคม 
2559 และกําหนดวนัจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่28 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 เห็นดว้ย  จํานวน 199,131,683 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 
5. อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

5.1  นายสรุพล  สตมิานนท ์  กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

เห็นดว้ย  จํานวน  199,131,774 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.99  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน                 150  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน             21,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.01  ของทีป่ระชมุ 

  
5.2 นางสาวบญุศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์   กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

เห็นดว้ย  จํานวน  199,131,924 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   99.99  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน                 -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 

  งดออกเสยีง   จํานวน             21,900 เสยีง          คดิเป็นรอ้ยละ    0.01  ของทีป่ระชมุ 
 

5.3 นายปรดีา    วงศส์ถติยพ์ร   กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ 
เห็นดว้ย  จํานวน  199,131,924 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.99  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน                  -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง จํานวน             21,900 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.01  ของทีป่ระชมุ 



 
 

 
6. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000 บาท (สี่

ลา้นบาทถว้น) โดยเป็นเงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัส ซึง่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ
บรษัิทจะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
เห็นดว้ย  จํานวน  199,131,924 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.99  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน             21,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0.01 ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง จํานวน              - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

 
7. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอืนาง

สมุาล ีโชคดอีนันต ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3322 และ/หรอืนางสาวศันสนีย ์พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชเีลขที ่
6977 และ/หรอืนายธรีศักดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 แหง่บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากัด 
ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2559 โดยกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีเป็นจํานวนเงนิ 1,090,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการสอบบัญช)ี ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
เห็นดว้ย  จํานวน  199,153,824 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน            -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง จํานวน              - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

 
 
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  
 
          ขอแสดงความนับถอื  

 (นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู)  
  ประธานกรรมการบรหิาร  


