ที่ 2S_BoD014/2560
26 เมษายน 2560
เรือ
่ ง

แจ ้งมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด ้วยทีป
่ ระชุมสามั ญ ผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560 ของบริษั ท 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริษั ท”) เมือ
่ วัน ที่
้ 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
26 เมษายน 2560 ณ ห ้องประชุม สาทร 1 อาคารคิวเฮ ้าส์ ลุม พินี ชัน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีมติดงั นี้
1. มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี
เสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จานวน 201,775,785
เสียง
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
เสียง
งดออกเสียง จานวน
เสียง

2559 เมือ
่ วันที่ 7 เมษายน 2559 ด ้วยคะแนน
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

-

100.00 ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

2. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 (วาระนี้ไม่ได ้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นวาระเพือ
่
รับทราบ)
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด ้วยคะแนน
3. มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตงิ บการเงินประจาปี 2559 สาหรับรอบบัญชีสน
เสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จานวน
202,075,785 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
100.00 ของทีป
่ ระชุม
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
ของทีป
่ ระชุม
งดออกเสียง จานวน
เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
ของทีป
่ ระชุม
4. มี ม ติเ ป็ นเอกฉั นท์ อ นุ มั ต ิก ารจั ด สรรก าไรสุ ท ธิแ ละจ่ า ยปั นผลส าห รั บ ผลการด าเนิ น การในปี 2559 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
4.1 บริษัท ได ้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย 30,000,000 บาท ครบตามจานวนขัน
้ ทีก
่ ฎหมายกาหนดร ้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนแล ้ว จึงไม่มก
ี ารจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายอีก
4.2 จ่ายปั นผลสาหรับปี 2559 เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 154.00 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณ
ร ้อยละ 46.07 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษั ทในปี 2559 โดยเป็ นการจ่ายปั น ผลจากผล
การด าเนินงานเฉพาะของบริษั ท ในส่ว นของธุรกิจ ทีไ่ ม่ได ้รั บ การส่ง เสริม การลงทุน (Non-BOI) ซึง่ เสีย
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลในอัตราร ้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี้ เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยตาม
อัตราทีก
่ ฎหมายกาหนดไว ้ โดยจะนาปั นผลส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดชาระภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นประเภท
บุคคลธรรมดาได ้รับเครดิตภาษี ในการคานวณภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
อนึ่ง ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั ง้ ที่ 3/2559 เมื่อ วัน ที่ 11 สิง หาคม 2559 ได ้มีม ติจ่ ายเงิน ปั น ผล
ระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการดาเนินงานเฉพาะของบริษัทสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่
1 มกราคม 2559 – 30 มิถุน ายน 2559) ในอัต ราหุ ้นละ 0.08 บาท คิด เป็ นจ านวนเงิน ประมาณ 24 ล ้าน
บาท โดยได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมือ
่ วันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนั น
้ คงเหลือเงินปั นผลที่
จะจ่ายในครัง้ นี้ในอัตราหุ ้นละ 0.4333 บาท รวมเป็ นจานวนประมาณ 130.00 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
4.2.1

จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามั ญ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษั ทในอัต รา 3 หุ ้นสามั ญ เดิม ต่อ 1 หุ ้นปั น ผล หรือเป็ น
จ านวนไม่ เ กิน 99,999,990 หุ น
้ (ค านวณตามจ านวนหุ น
้ ที่ อ อกและเรีย กช าระแล ว้ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึง่ มีจานวน 299,999,971 หุ ้น) มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 99,999,990 บาท

อนึ่ง ในกรณี ท ผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการค านวณตามสัด ส่วนการจัด สรรหุ ้นปั น ผลดังกล่าว
แล ้ว บริษัทจะตัดเศษหุ ้นดังกล่าวทิง้ และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็ นหุ ้นปั นผลในอัตรา
หุ ้นละ 0.3333 บาท
4.2.2

จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 29,999,998 บาท (ทัง้ นี้
เศษหุ ้นจากการจ่ายหุ ้นปั นผลตามข ้อ 2.2.1 ทีจ
่ ะจ่ายเงินสดให ้กับผู ้ถือหุ ้นแทน อาจมีผลทาให ้เงินปั น
ผลทีจ
่ ่ายในรูปเงินสดมีจานวนมากกว่า 29,999,998 บาทได ้ อย่างไรก็ตาม เมือ
่ รวมจานวนเงินปั นผลที่
จ่ายทัง้ สองส่วนจะมีจานวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท)

การจ่ายปั นผลของบริษัทตามข ้อ 4.2.1) และ ข ้อ 4.2.2) สามารถสรุปได ้เป็ นดังนี้
หน่วย : บาทต่อหุ ้น
หุ ้นปั นผล (ในอัตรา 3 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล)

0.3333

เงินสดปั นผล

0.1000

รวมจ่ายปั นผล

0.4333

หัก ภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย (10%)

(0.04333)

คงเหลือประมาณ

0.38997

แบ่งออกเป็ น
- หุ ้นปั นผล (ในอัตรา 3 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล)

0.3333

- เงินสด

0.05667

่ ผู ้ถือ หุ ้นที่ม ีส ท
ิ ธิรั บ เงิน ปั น ผล (Record Date) คือ วัน ที่ 11 พฤษภาคม
โดยก าหนดให ้วัน ก าหนดรายชือ
่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ต ห
2560 และให ้รวบรวมรายชือ
ิ ลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 (ฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติม) โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายปั นผล
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

202,224,785 เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

-

100.00 ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

้ หุ ้นสามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ในอัตราส่วน 3
5. มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มัตใิ ห ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
หุ ้นสามัญ เดิมต่อใบส าคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ วย (กรณี มเี ศษให ้ปั ดทิง้ ) คิดเป็ นจานวน 99,999,990 หน่ วย (คานวณ
จากทุน ช าระแล ้ว ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ซึ่ง มีจ านวน 299,999,971 หุ น
้ ) ให ้แก่ผู ้ถือ หุ น
้ เดิม ของบริษั ทตาม
สัดส่วนการถือหุ ้น โดยไม่คด
ิ มูล ค่า และกาหนดราคาการใช ้สิท ธิของใบส าคัญ แสดงสิท ธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ ้น
(เจ็ดบาทห ้าสิบสตางค์) อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปี ตามรายละเอียดเบือ
้ งต ้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
่ ผู ้ถือหุ ้นทีจ
โดยกาหนดให ้วันกาหนดรายชือ
่ ะได ้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คือวันที่ 11
่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตห
พฤษภาคม 2560 และให ้รวบรวมรายชือ
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ. 2535 (ฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติม) โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ: หุ ้นปั นผลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นจะได ้รับโดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได ้รับการ
จั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิท ธิท ี่จ ะซื้อ หุ น
้ สามั ญ ครั ง้ ที่ 1 ของบริษั ท (2S-W1) เนื่ อ งจากได ้ก าหนดวัน ปิ ดสมุ ด
ทะเบียนสาหรับสิทธิในการรับปั นผลและสิทธิในการรับใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นวันเดียวกัน
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จานวน 202,224,785 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
ไม่เห็นด ้วย จานวน
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
งดออกเสียง จานวน
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.00
-

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

6. มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มัตล
ิ ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็ น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ ้นจด
ทะเบียนทีย
่ ังมิได ้จาหน่ ายซึง่ เป็ นหุ ้นสามัญจดทะเบียนทีเ่ หลือจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลตามมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือ
หุ ้นประจาปี 2556 และไม่ได ้มีไว ้เพือ
่ รองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท จานวน 14 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้
หุ ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

202,227,787
-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.00
-

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

7. มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มั ตใิ ห ้แก ้ไขเพิม
่ เติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพื่อให ้สอดคล ้องกับการลดทุน จด
ทะเบียน ดังนี้
“ข ้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

:

299,999,971

บาท

แบ่งออกเป็ น

:

299,999,971

หุ ้น

มูลค่าหุ ้นละ
:
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ ้นสามัญ
:

1

หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

:

299,999,971

บาท
หุ ้น

(สองร ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่
เก ้าพันเก ้าร ้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ ้วน)
(สองร ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่
เก ้าพันเก ้าร ้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ ้น)
(หนึง่ บาทถ ้วน)
(สองร ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่
เก ้าพันเก ้าร ้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ ้น)

-ไม่ม-ี

โดยให ้บุคคลทีค
่ ณะกรรมการบริห ารมอบหมายในการจดทะเบียนแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิทก
ี่ รมพั ฒนาธุรกิจ
การค ้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก ้ไขและเพิม
่ เติมถ ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให ้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

202,227,787
-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.00
-

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

8. มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตก
ิ ารเพิม
่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลดทุน) จานวน
299,999,971 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน
199,999,980 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าจานวน 199,999,980 บาท รายละเอียดเพิม
่ เติม
เป็ นไปตามแบบรายงานการเพิม
่ ทุน
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

202,227,787
-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.00
-

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

9. มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตใิ ห ้แก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการเพิม
่ ทุนจด
ทะเบียน ดังนี้
“ข ้อ 4. ทุนจดทะเบียน :
499,999,951 บาท
(สีร่ ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่ เก ้าพัน
เก ้าร ้อยห ้าสิบเอ็ดบาทถ ้วน)
แบ่งออกเป็ น
:
499,999,951 หุ ้น
(สีร่ ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่ เก ้าพัน
เก ้าร ้อยห ้าสิบเอ็ดหุ ้น)
มูลค่าหุ ้นละ
:
1 บาท
(หนึง่ บาทถ ้วน)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ ้นสามัญ
:
499,999,951 หุ ้น
(สีร่ ้อยเก ้าสิบเก ้าล ้านเก ้าแสนเก ้าหมืน
่ เก ้าพัน
เก ้าร ้อยห ้าสิบเอ็ดหุ ้น)
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
:
-ไม่ม-ี

โดยให ้บุคคลทีค
่ ณะกรรมการบริห ารมอบหมายในการจดทะเบียนแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิทก
ี่ รมพั ฒนาธุรกิจ
การค ้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก ้ไขและเพิม
่ เติมถ ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให ้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

202,227,787
-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.00
-

10. มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจานวน 199,999,980 หุ ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท

10.1 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจานวน 99,999,990 หุ ้น เพือ
่ รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้น ในอัตราส่วน
3 หุ ้น
สามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให ้
ทัง้ นี้ กาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ต ห
รวบรวมรายชือ
ิ ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ
แก ้ไขเพิ่มเติม ) โดยวิธป
ี ิ ดสมุด ทะเบียนในวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายปั น ผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2560
10.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนจานวน 99,999,990 หุ ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท ี่
้ หุ ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
จะซือ
่ ผู ้ถือหุ ้นทีจ
ทัง้ นี้ กาหนดรายชือ
่ ะได ้รับ การจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ (Record Date) คือวัน ที่
11
พฤษภาคม 2560 และให ร้ วบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติม) โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ: หุ ้นปั นผลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นจะได ้รับโดยวิธป
ี ิ ดสมุ ดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได ้รับการ
จั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิท ธิท ี่จ ะซื้อ หุ น
้ สามั ญ ครั ง้ ที่ 1 ของบริษั ท (2S-W1) เนื่ อ งจากได ้ก าหนดวัน ปิ ดสมุ ด
ทะเบียนสาหรับสิทธิในการรับปั นผลและสิทธิในการรับใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นวันเดียวกัน
ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

202,227,787
-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.00
-

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

11. อนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ กรรมการทีพ
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข ้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ด ้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
ก. ดร.ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกล
ุ
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
หาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
202,226,637 เสียง
1,150 เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

สรร

99.999 ของทีป
่ ระชุม
0.001 ของทีป
่ ระชุม
0.0
ของทีป
่ ระชุม

กรรมการบริษั ท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
202,226,637 เสียง
1,150 เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.999 ของทีป
่ ระชุม
0.001 ของทีป
่ ระชุม
0.0
ของทีป
่ ระชุม

กรรมการ
202,227,787
-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.00
-

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

12. มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตก
ิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่
ล ้านบาทถ ้วน) โดยเป็ นเงินเดือน ค่าเบีย
้ ประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ซึง่ กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหารของ
บริษัทจะไม่ได ้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด ้วยคะแนนเสียง (ไม่รวมเสียงของกรรมการผู ้ส่วนได ้เสีย) ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

188,789,487 เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.99
0.01
-

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

13. มีมติเป็ นเอกฉั น ท์อนุ มัต ก
ิ ารแต่งตัง้ นายสมคิด เตีย ตระกูล ผู ้สอบบัญ ชีรับ อนุ ญ าตเลขที่ 2785 และ/หรือนาง
สุมาลี โชคดีอ นั นต์ ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุ ญ าตเลขที่ 3322 และ/หรือ นางสาวศันสนีย ์ พู ลสวัสดิ์ ผู ้สอบบัญ ชีเลขที่
6977 และ/หรือนายธีร ศักดิ์ ฉั่ วศรีสกุล ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุ ญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
ซึง่ ผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เป็ นผู ้สอบบัญ ชีข องบริษั ทประจ าปี 2560 โดยกาหนด
ค่า ตอบแทนผู ้สอบบั ญ ชี เป็ นจ านวนเงิน 1,710,000 บาทต่อ ปี (ไม่ ร วมค่า ใช ้จ่ า ยอื่น ในการสอบบั ญ ชี) ด ้วย
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

202,227,787
-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนั บถือ
(นายสมบัต ิ ลีสวัสดิต
์ ระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

100.00
-

ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม
ของทีป
่ ระชุม

