
 
 

 

 
 

 

ที ่2S_BoD014/2560 

  26 เมษายน 2560 

 
เรือ่ง แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

  
เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ  

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 
ดว้ยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของบรษัิท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) เมือ่วันที ่

26 เมษายน 2560  ณ หอ้งประชุมสาทร 1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพินี ชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  มมีตดิงันี ้ 

 

1. มมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 เห็นดว้ย  จ านวน    201,775,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

 งดออกเสยีง   จ านวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 

2. รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2559 (วาระนี้ไมไ่ดม้กีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพือ่

รับทราบ) 
 

3. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2559 ส าหรับรอบบัญชสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 เห็นดว้ย  จ านวน      202,075,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

 ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จ านวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินการในปี 2559 โดยมี

รายละเอยีด ดงันี ้

 

4.1  บรษัิทไดจั้ดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 30,000,000 บาท ครบตามจ านวนขัน้ทีก่ฎหมายก าหนดรอ้ยละ 

10 ของทนุจดทะเบยีนแลว้  จงึไมม่กีารจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายอกี  

 

4.2  จา่ยปันผลส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนรวมไมเ่กนิ 154.00 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผลจ่ายประมาณ

รอ้ยละ 46.07 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2559 โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผล

การด าเนินงานเฉพาะของบรษัิท ในสว่นของธุรกจิทีไ่ม่ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) ซึง่เสยี

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิทัง้นี ้เงนิปันผลทัง้หมดจะถกูหักภาษี ณ ทีจ่า่ยตาม

อัตราทีก่ฎหมายก าหนดไว ้โดยจะน าปันผลสว่นทีเ่ป็นเงนิสดช าระภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภท

บคุคลธรรมดาไดรั้บเครดติภาษีในการค านวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร 

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สงิหาคม 2559 ไดม้ีมตจิ่ายเงนิปันผล

ระหวา่งกาลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนนิงานเฉพาะของบรษัิทส าหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 (วนัที ่

1 มกราคม 2559 – 30 มถิุนายน 2559) ในอัตราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 24 ลา้น

บาท โดยไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลดังกลา่วไปเมือ่วันที ่8 กันยายน 2559 ดังนัน้ คงเหลอืเงนิปันผลที่

จะจ่ายในครัง้นี้ในอัตราหุน้ละ 0.4333 บาท รวมเป็นจ านวนประมาณ 130.00 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด 

ดงันี ้

 

4.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ของบรษัิทในอัตรา 3 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล หรือเป็น

จ านวนไม่เกิน 99,999,990 หุน้ (ค านวณตามจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระแลว้ ณ วันที่   31 

ธันวาคม 2559 ซึง่มจี านวน 299,999,971 หุน้) มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไม่

เกนิ 99,999,990 บาท  



 
 

อนึ่ง ในกรณีทีผู่ถ้ ือหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการค านวณตามสัดสว่นการจัดสรรหุน้ปันผลดังกล่าว

แลว้ บรษัิทจะตดัเศษหุน้ดังกลา่วทิง้ และจ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนจากการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอัตรา
หุน้ละ 0.3333 บาท 

 

4.2.2 จา่ยปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 29,999,998 บาท (ทัง้นี ้

เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 2.2.1 ทีจ่ะจ่ายเงนิสดใหก้ับผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลท าใหเ้งนิปัน

ผลทีจ่่ายในรูปเงนิสดมจี านวนมากกวา่ 29,999,998 บาทได ้อย่างไรก็ตาม เมือ่รวมจ านวนเงนิปันผลที่

จา่ยทัง้สองสว่นจะมจี านวนเงนิรวมเทา่กบั 129,999,988 บาท) 

 

การจา่ยปันผลของบรษัิทตามขอ้ 4.2.1) และ ขอ้ 4.2.2) สามารถสรุปไดเ้ป็นดงันี้ 

 หน่วย : บาทตอ่หุน้ 

หุน้ปันผล (ในอตัรา 3  หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.3333 

เงนิสดปันผล 0.1000 

รวมจา่ยปันผล 0.4333 

หัก ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย (10%) (0.04333) 

คงเหลอืประมาณ 0.38997 

แบง่ออกเป็น  

- หุน้ปันผล (ในอตัรา 3  หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.3333 

- เงนิสด 0.05667 

 

โดยก าหนดใหว้ันก าหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ที่มีสทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) คอืวันที่ 11 พฤษภาคม 

2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวันที ่12 พฤษภาคม 2560  และก าหนดจ่ายปันผล

ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2560 

 

เห็นดว้ย  จ านวน    202,224,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 

5. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหอ้อกใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญครัง้ที ่1 ของบรษัิท (2S-W1) ในอัตราสว่น 3 

หุน้สามัญเดมิต่อใบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (กรณีมเีศษใหปั้ดทิง้) คดิเป็นจ านวน 99,999,990 หน่วย (ค านวณ

จากทุนช าระแลว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจ านวน 299,999,971 หุน้) ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดมิของบริษัทตาม

สัดสว่นการถอืหุน้ โดยไม่คดิมูลค่า และก าหนดราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธเิท่ากับ 7.50 บาทต่อหุน้ 

(เจ็ดบาทหา้สบิสตางค)์ อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธเิทา่กบั 2 ปี ตามรายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

โดยก าหนดใหว้ันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดรั้บการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(Record Date) คอืวันที ่11 

พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560   
 

หมายเหตุ:   หุน้ปันผลทีผู่ถ้อืหุน้จะไดรั้บโดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวันที ่12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ไดรั้บการ

จัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามัญครัง้ที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากไดก้ าหนดวันปิดสมุด

ทะเบยีนส าหรับสทิธใินการรับปันผลและสทิธใินการรับใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนัเดยีวกนั 

 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จ านวน   202,224,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 

 
 

 



 
 

6. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตลิดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 299,999,985 บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุน้จด

ทะเบยีนทีย่ังมไิดจ้ าหน่ายซึง่เป็นหุน้สามัญจดทะเบยีนทีเ่หลอืจากการจัดสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2556 และไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่รองรับการแปลงสภาพหลักทรัพยใ์ดๆ ของบรษัิท จ านวน 14 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้

หุน้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 14 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย  จ านวน     202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน            -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน            - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 

7. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบยีน ดงันี ้ 

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน : 299,999,971 บาท (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่

เกา้พันเกา้รอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 299,999,971   หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่

เกา้พันเกา้รอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1  บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามัญ : 299,999,971   หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่

เกา้พันเกา้รอ้ยเจ็ดสบิเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 

โดยใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธทิีก่รมพัฒนาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ

นายทะเบยีน  

 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จ านวน      202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 

8. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากทนุจดทะเบยีน (ภายหลงัการลดทนุ) จ านวน 
299,999,971 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนจ านวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหมจ่ านวน 

199,999,980 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคดิเป็นมูลคา่จ านวน 199,999,980 บาท รายละเอยีดเพิม่เตมิ

เป็นไปตามแบบรายงานการเพิม่ทนุ  

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จ านวน      202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 

9. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจด
ทะเบยีน ดงันี ้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน : 499,999,951 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน

เกา้รอ้ยหา้สบิเอ็ดบาทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 499,999,951   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน

เกา้รอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามัญ : 499,999,951 หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน
เกา้รอ้ยหา้สบิเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   
 

 



 
 

โดยใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธทิีก่รมพัฒนาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบยีน 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จ านวน      202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
10. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 199,999,980 หุน้    มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
10.1  จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 99,999,990 หุน้ เพือ่รองรับการจา่ยปันผลเป็นหุน้ ในอัตราสว่น      3 หุน้

สามัญเดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล   
ทัง้นี้ ก าหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) ในวันที ่11 พฤษภาคม 2560 และให ้

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบับ

แกไ้ขเพิ่มเตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวันที ่12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายปันผลในวันที ่25 
พฤษภาคม 2560   

10.2 จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 99,999,990 หุน้ จัดสรรเพื่อรองรับการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทครัง้ที ่1 (2S-W1) 

ทัง้นี้ ก าหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ทีจ่ะไดรั้บการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(Record Date) คอืวันที ่       11 
พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560   

 

หมายเหตุ:   หุน้ปันผลทีผู่ถ้อืหุน้จะไดรั้บโดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวันที ่12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ไดรั้บการ

จัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามัญครัง้ที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) เนื่องจากไดก้ าหนดวันปิดสมุด

ทะเบยีนส าหรับสทิธใินการรับปันผลและสทิธใินการรับใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนัเดยีวกนั 

 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จ านวน      202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 

11. อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ก.  ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ    สรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 
 

เห็นดว้ย  จ านวน  202,226,637 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.999  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน               1,150  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0.001  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จ านวน                  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  ของทีป่ระชมุ 

 
ข.  นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ  กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 
 

เห็นดว้ย  จ านวน  202,226,637 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.999  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน               1,150  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0.001  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน                  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  ของทีป่ระชมุ 

 
ค.  นายธนทตั  ชวาลดฐิ   กรรมการ 
 

เห็นดว้ย  จ านวน      202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 

 



 
 

12. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000 บาท (สี่

ลา้นบาทถว้น) โดยเป็นเงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัส ซึง่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ
บรษัิทจะไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง (ไม่รวมเสยีงของกรรมการผูส้ว่นไดเ้สยี) ดงันี ้  

 
เห็นดว้ย  จ านวน  188,789,487 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.99  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          0.01 ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 

13. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแต่งตัง้นายสมคดิ  เตยีตระกูล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรือนาง
สมุาล ีโชคดอีนันต ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3322 และ/หรอืนางสาวศันสนีย ์พูลสวัสดิ ์ผูส้อบบัญชเีลขที ่

6977 และ/หรอืนายธรีศักดิ ์ ฉ่ัวศรสีกุล ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 แห่งบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด 

ซึง่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2560 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,710,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นในการสอบบัญช)ี ดว้ย

คะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

เห็นดว้ย  จ านวน      202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

งดออกเสยีง   จ านวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  
 

          ขอแสดงความนับถอื  
 (นายสมบตั ิ ลสีวัสดิต์ระกลู)  

  ประธานกรรมการบรหิาร  


