รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริ ษทั 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 4
เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
กรรมการของบริษทั ที่ เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบัต ิ ลีสวัสดิตระกู
์ ล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
3. นายแสงรุง้ นิตภิ าวะชน
กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายสุรพล สติมานนท์
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
6. นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
7. นายธนทัต ชวาลดิฐ
กรรมการ
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
กรรมการ
9. พลเอกไพรัช โพธิอุ์ บล
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ
1. นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

บริษทั ทริปเปิ้ ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ร่ี จากัด ผูป้ ระสานงานการ

2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์
3. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว

ออกหุน้ ปั นผลและการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จากบริษท แกรนท์ธอนตัน จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

เริ่ มการประชุม
ก่อนเริม่ การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธกี รในการประชุม กล่าวรายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้ นี้ มผี ู้ถ ือหุ้นเข้าร่ว มการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 53 ราย นับรวม
จานวนหุ้นได้ 201,775,785 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.26 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 38 พร้อมกันนัน้ ได้แนะนากรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 1 ของ 16 หน้า

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ ข้าร่วมประชุม และชีแ้ จงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละ
วาระ ดังนี้
1. ผู้ถอื หุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธกี ารนับคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถอื หุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถอื หุ้นที่ประสงค์ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนทีก่ รอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะดาเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง และจะนาคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ซึ่งประธานฯ
จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
4. หากท่ านผู้ถอื หุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซกั ถามหรือแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ โดยตรง
หากท่านผู้ถอื หุ้นประสงค์ท่จี ะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นทีไ่ ม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
พิธกี รรายงานต่อทีป่ ระชุมเพิม่ เติมว่า ตามที่บริษทั ได้เผยแพร่ใน web site ของบริษทั เชิญให้ผถู้ อื
หุน้ เสนอเรื่องทีเ่ ห็นสมควรบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัตเิ พื่อรับคัดเลือกแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2560 นัน้ ปรากฎว่าไม่มผี ู้ถอื หุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัด เลือ ก
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จากนัน้ ได้ส่งมอบให้ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ซึ่งเป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ด
ประชุม
ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถอื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ประชุม
เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2559 ซึง่ ได้จดั ส่งเอกสารให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว โดยปรากฎอยู่ในสิง่ ทีส่ ง่
มาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม ซึ่ง
ไม่มผี ใู้ ดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ป ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจาปี 2559 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 201,775,785 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 2 ของ 16 หน้า

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ตามทีป่ รากฎ
ในรายงานประจาปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว โดยมอบหมายให้ คุณสมบัต ิ ลีสวัสดิตระกู
์ ล เป็ นผูช้ แ้ี จง
ให้ทป่ี ระชุมรับทราบเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 ดังนี้
• บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2559 จานวน 3,936.43 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 238.36 ล้าน
บาทจากปี 2558 หรือคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 6.45% โดยมีปริมาณการขายเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยคือ 5.65% เมือ่ เทียบ
กับปี 2558 ในขณะทีร่ าคาขายเฉลีย่ ต่อตันเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย
• โครงสร้างรายได้ของบริษทั มาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะคือ จากธุรกิจแปร
รูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จานวน 2,908 ล้านบาท หรือประมาณ 74% และธุรกิจจัดหาเพือ่ จาหน่ าย จานวน 964
ล้านบาท ประมาณ 26% โดยปี 2559 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัดหาเพือ่ จาหน่ ายเพิม่ ขึน้ 31.6%
• ผลประกอบการในปี 2559 สรุปได้ดงั นี้
ต้นทุนขาย สามารถแบ่งเป็ นต้นทุนขายทีเ่ กิดจากการแปรรูปเหล็ก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 80-85% ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ผนั แปรเพิม่ ขึน้ ลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และ
ต้นทุนขายส่วนอื่นเช่น ค่าขนส่งเข้าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จา่ ยในการผลิต เป็ นต้น
• กาไรขัน้ ต้น จานวน 599.37 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นต่อยอดขาย 15.23%
เพิม่ ขึ้นจากปี 2558 ที่มอี ตั ราส่วนกาไรขัน้ ต้น 5.25% โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิต
ลดลง ตามสภาวะการราคาวัตถุดบิ จากต่างประเทศ
• ค่าใช้จา่ ยในการขาย ทีส่ าคัญของบริษทั ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับค่าขนส่ง, ค่าน้ ามัน และ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ทาให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีจานวน 86.45 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 16.76%
จากปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ 5.65% จากปี ก่อน
• ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร มีจานวน 83.26 ล้านบาท คิดเป็ น 2.12% ต่อรายได้จากการขาย
ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการ
ตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
• ต้นทุนทางการเงิน จานวน 12.42 ล้านบาท ลดลง 26.73% จากการกู้ยมื เงินสถาบัน
การเงิน เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดน้อยลง เนื่องจากบริษทั มีสภาพคล่อ งเพิม่
สูงขึน้ จากผลการดาเนินงานระหว่างงวด
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ ซึ่งไม่มผี ู้ใดซักถาม
ประธานฯ จึงส่งมอบให้คณ
ุ สุรพล สติมานนท์ รายงานความคืบหน้าเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน้ ให้
ทีป่ ระชุมทราบว่า
ปั จจุบนั มีหลายองค์กรตื่นตัวและให้ความสาคัญในการมีสว่ นร่วมต่อต้านและป้ องกันการคอร์รปั ชัน่
ซึ่งมีภาคชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 บริษัท และมีบริษัทที่ผ่านและได้ใบรับรองมาตรการป้ องกัน
คอร์รปั ชันประมาณ
่
20% กว่าๆ ซึ่งเป็ นบริษัทที่มรี ะบบการควบคุม ภายในพร้อมในการยื่นขอรับรองฯ
สาหรับบริษัท ยังไม่ผ่านการรับรอง และยังคงต้องปรับปรุงระบบ อย่ างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 3 ของ 16 หน้า

ตระหนักดีว่าเรื่องนี้สาคัญ และให้เป็ นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนร่วมต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ สามารถ
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในรายงานประจาปี 2559 หน้า 46
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติรบั ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 ตามทีร่ ายงานให้ทราบ

ก่ อ นเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธ ีกรแจ้งต่อ ที่ประชุมว่ ามีผู้ถอื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ทาให้การประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 61
ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 202,224,785 หุน้
พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี 2559 สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี และได้จดั ส่งเอกสารให้ผถู้ อื หุ้นทราบแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณแสงรุง้
นิตภิ าวะชน เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
วาระที่ 3

• งบแสดงฐานการเงิน

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
อื่น ๆ
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
หนี้สนิ หมุนเวียน (ล้านบาท)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
กาไรสะสม
อื่น ๆ
ราคาหุน้ ตามบัญชี (บาท)
จานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )

ปี 2559
(ล้านบาท)
1,753.84
1,228.20
327.33
568.72
525.63
481.67
43.96
704.22
670.1
34.13
0.67
1,049.61
300
599.87
176.75
3.50
300

ปี 2558
(ล้านบาท)
1,210.54
732.93
239.82
321.41
477.61
435.50
42.11
449.45
416.62
32.82
0.59
761.09
300
310.11
150.99
2.54
300

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
543.3
44.9%
495.3
67.6%
87.51
36.5%
247.3
76.9%
48.02
10.1%
46.17
10.6%
1.85
4.4%
254.8
56.7%
253.5
60.8%
1.31
4%
288.5

37.9%

289.8

93.4%
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• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษี
หัก ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
กาไรสุทธิ

ปี 2559
(ล้านบาท)
3,936.43
3,946.83
3,337.06
169.71
12.42
427.64
85.81
341.83

ปี 2558
(ล้านบาท)
3,698.07
3,714.00
3,503.76
147.92
16.94
45.37
12.17
33.20

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
%
238.36
6.4%
232.83
6.3%
-166.69
-4.8%
21.79
14.7%
-4.52
-26.7%
382.27
842.6%
73.64
605.1%
308.63
929.6%

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม
คุณทองทศ แพงลาด ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้ซกั ถามลูกหนี้การค้า ทีค่ า้ งชาระเกินกว่า 6 เดือน
และทีเ่ กินกว่า 12 เดือน รวมประมาณ 9.6 ล้านบาท ในขณะทีม่ กี ารตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 7.05
ล้านบาท ไม่ทราบว่าในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ได้มกี ารตัดหนี้สญ
ู หรือไม่?
คุณปกรณ์ อ่อนแก้ ว ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี กล่าวว่าไม่มกี ารตัดหนี้สูญในปี ท่ผี ่านมา เป็ นเพียงการตัง้
สารองหนี้สงสัยจะสูญอย่างเดียว
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2559 สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
202,224,785 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา ผู้ประสานงานการออกหุน้ ปั นผลและการ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (2S-W1) เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดในวาระที่ 410 เนื่องจากเป็ นวาระทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญของบริษทั
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกาไร และการจ่ายปันผล
จากนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯที่กาหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสม
อื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั ฯกาหนด ทัง้ นี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการ
วาระที่ 4
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ดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/
หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯเห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผลการดาเนินงาน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน
334,309,172 บาท ประกอบกับบริษทั ได้มกี ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองครบแล้วในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้มมี ติเห็นสมควร ให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.5133 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 153,999,986
บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ซึง่ คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้อยละ 46.07 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั โดยเป็ นการจ่ายปั นผลจากผลการดาเนินงานเฉพาะของบริษัท ในส่วนของธุรกิจทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึง่ เสียภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ
อนึ่ง ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้อนุ มตั จิ า่ ยปั น
ผลระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการดาเนินงานเฉพาะของบริษทั สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1
มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 23,999,998 บาท โดยบริษทั
ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนัน้ คงเหลือปั นผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ ในครัง้ นี้ใน
อัตราหุน้ ละ 0.4333 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ ในอัตรา 3 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล จานวนไม่เกิน 99,999,990 หุน้ หรือคิด
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการคานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าว บริษทั จะตัด
เศษหุน้ ดังกล่าวทิง้ และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน ในอัตราหุน้ ละ 0.3333 บาท

2.

จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงิน 29,999,998 บาท ทัง้ นี้ เศษหุ้นจากการ
จ่ายหุ้นปั นผลตามข้อ 1. ที่จะจ่ายเงินสดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แทน อาจมีผลทาให้เงินปั นผลทีจ่ ่ายในรูปเงินสดมี
จานวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ รวมจานวนเงินปั นผลทีจ่ า่ ยทัง้ สองส่วนจะมีจานวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท

ทัง้ นี้ เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยจะนาปั นผลส่วนที่
เป็ นเงินสดชาระภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาได้รบั เครดิตภาษีในการคานวณภาษีเงินปั น
ผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
โดย
• วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผลและหุน้ ปั นผล (Record Date) เป็ นวันที่ 11
พฤษภาคม 2560
• และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
• กาหนดจ่ายปั นผลภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถาม ซึ่งไม่มผี ู้ใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติ
มติ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี
2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.5133 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 153,999,986 บาท โดยเป็ นการจ่าย
ปั นผลจากผลการดาเนินงานเฉพาะของบริษทั ในส่วนของธุรกิจทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
(Non-BOI) และตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
ได้อนุ มตั จิ ่ายปั นผลระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการดาเนินงานเฉพาะของบริษทั สาหรับงวด 6
เดือนแรกของปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
คิดเป็ นจานวนเงิน 23,999,998 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8
กันยายน 2559 ดังนัน้ คงเหลือปั นผลที่จะจ่ายเพิม่ ในครัง้ นี้ในอัตราหุ้นละ 0.4333 บาท หรือคิด
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 129,999,988 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล จานวนไม่เกิน
99,999,990 หุน้ หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท อนึ่ง ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใด
มีเศษของหุน้ จากการคานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าวแล้ว บริษทั จะตัดเศษหุน้
ดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปั นผล เป็ นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.3333
บาท
2. จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงิน 29,999,998 บาท ทัง้ นี้ เศษหุน้
จากการจ่ายหุน้ ปั นผลตามข้อ 1. ทีจ่ ะจ่ายเงินสดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แทน อาจมีผลทาให้เงินปั นผล
ทีจ่ า่ ยในรูปเงินสดมีจานวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ รวมจานวนเงินปั น
ผลทีจ่ า่ ยทัง้ สองส่วนจะมีจานวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธปี ิ ด
สมุ ด ทะเบีย นพัก การโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ า ยเงิน ปั น ผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 202,224,785 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 ของ
บริ ษทั (2S-W1) ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า
เนื่องด้วยการดาเนินธุรกิจของบริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพือ่ เป็ นการระดม
ทุนสาหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตของบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่อย รวมทัง้ ช่วยลดภาระดอกเบีย้ เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็ น แผนการใช้เงิน และผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั จากการเพิม่ ทุนแล้ว คณะกรรมการจึงมีความประสงค์จะนาเสนอการออกและเสนอ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 7 ของ 16 หน้า

ขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (2S-W1) ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า
ในอัต ราส่ว น 3 หุ้นสามัญเดิมต่ อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ ว ย (กรณีมเี ศษให้ปั ดทิ้ง) คิด เป็ น
จานวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่ ว ย (คานวณจากทุ นชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
299,999,971 บาท)
และกาหนดราคาการใช้สทิ ธิของใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ ากับ 7.50 บาทต่ อ หุ้น (เจ็ด บาทห้าสิบ
สตางค์) อัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น อายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิเท่ากับ 2 ปี (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 3)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่กี รรมการของบริษทั ไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ ของบริษัท ในเรื่อ งที่เกี่ยวกับการเพิม่ ทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่ อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท ผู้ถอื หุ้นสามารถฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ เป็ นเหตุให้
กรรมการหรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผู้ถ ือ หุ้นสามารถใช้สทิ ธิฟ้อ งเรียกคืน
ประโยชน์ จากกรรมการนัน้ แทนบริษัท ได้ต ามมาตรา 89/18 แห่ งพระราชบัญญัต ิหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดย
• วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผลและหุน้ ปั นผล (Record Date) เป็ นวันที่ 11
พฤษภาคม 2560
• และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ในการนี้ หุน้ ปั นผลทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้
รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษทั (2S-W1) เนื่องจากได้กาหนดวันปิ ด
สมุดทะเบียนสาหรับสิทธิในการรับปั นผลและสิทธิในการรับใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นวันเดียวกัน
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถาม ซึ่งไม่มผี ู้ใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ท่ปี ระชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ ให้ถ ือคะแนนสามในสีเ่ สียงของผู้ถอื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอมาทุกประการ และมีมติอนุ มตั มิ อบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูม้ อี านาจใน
การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ
กาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ ซึ่งรวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจาก
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 8 ของ 16 หน้า

การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุ ญาตต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยกาหนดให้วนั กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ แก้ ไ ขเพิ่มเติม ) โดยวิธ ีปิ ด สมุด ทะเบีย นในวันที่ 12
พฤษภาคม 2560
ทัง้ นี้ หุน้ ปั นผลทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 จะไม่ได้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษทั (2S-W1) เนื่องจากได้กาหนด
วันปิ ด สมุดทะเบีย นสาหรับสิท ธิในการรับปั นผลและสิท ธิในการรับใบส าคัญแสดงสิทธิเป็ นวัน
เดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 202,224,785 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

ก่ อ นเริ่มพิจารณาวาระที่ 6 พิธ ีกรแจ้งต่อ ที่ประชุมว่ ามีผู้ถอื หุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ทาให้การประชุมครัง้ นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 63
ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 202,227,787 หุน้
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุ ม ั ติ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 299,999,985 บาท เป็ น
299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิ ได้จดั สรรจานวน 14 หุ้น มูลค่าที่ ตรา
ไว้ห้นุ ละ 1 บาท
สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มมี ติอนุ มตั กิ าร
จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล คิดเป็ นจานวน
49,999,998 หุ้น ซึ่งผลจากการจัดสรรหุน้ ปั นผล มีผู้ถอื หุน้ ได้รบั หุน้ ปั นผลทัง้ สิน้ 49,999,984 หุ้น จึงมีหุน้
จดทะเบียนทีเ่ หลือการจัดสรรหุน้ ปั นผลครัง้ ดังกล่าว จานวน 14 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม
14 บาท
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็ น
299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้จาหน่ ายซึง่ เป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจาก
การจัดสรรหุ้นปั นผลตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556 และไม่ได้มไี ว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษทั จานวน 14 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถอื คะแนนสามในสีเ่ สียงของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 9 ของ 16 หน้า

มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985
บาท เป็ น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่ งั มิได้จาหน่ ายซึ่งเป็ นหุน้ สามัญจด
ทะเบียนทีเ่ หลือจากการจัดสรรหุน้ ปั นผลตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 และไม่ได้
มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษทั จานวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 202,227,787 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้องกับการลด
ทุนจดเบียน
สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามระเบียบวาระที่ 6 เพื่อให้การลดทุนเป็ นไป
โดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ของ
บริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

:

299,999,971 บาท

แบ่งออกเป็ น

:

299,999,971 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
:
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
:
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1 บาท
299,999,971 หุน้

:

(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุน้ )
(หนึ่งบาทถ้วน)
(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุน้ )

-ไม่ม-ี

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถอื คะแนนสามในสีเ่ สียงของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับการลดทุ นจดทะเบีย นตามรายละเอีย ดที่เสนอข้า งต้น ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 202,227,787 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0
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วาระที่ 8

พิ จารณาอนุ ม ัติ การเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 299,999,971 บาท เป็ น
499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 199,999,980 หุ้น มูลค่ าที่ ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท

สืบเนื่องจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั ในอัตรา 3 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล
คิดเป็ นจานวนไม่เกิน 99,999,990 หุน้ หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท ตามวาระที่ 4
และการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ในอัตรา 3
หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย (กรณีมเี ศษให้ปันทิ้ง) จานวนไม่เกิน 99,999,990 หน่ วย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ตามวาระที่ 5
ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการรองรับการดาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั จึงได้เสนอให้เพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็ น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จานวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท (สิง่ ที่สง่ มาด้วย
ลาดับที่ 4 แบบเพิม่ ทุน)
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถอื คะแนนสามในสีเ่ สียงของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการเพิม่ ทุ นจดทะเบีย นของบริษัท จากเดิม
จานวน 299,999,971 บาท เป็ นจานวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน
199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมจานวน 199,999,980 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั และการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญครัง้ ที่ 1
ของบริษทั (2S-W1) ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 202,227,787 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับการเพิม่ ทุ นจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พจิ ารณา
แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึง่ ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้
ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

:

499,999,951 บาท

(สีร่ อ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพันเก้า
ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

:

499,999,951 หุน้

(สีร่ อ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพันเก้า
ร้อยห้าสิบเอ็ดหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

:

1 บาท

(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:

499,999,951 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

-ไม่ม-ี

(สีร่ อ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพันเก้า
ร้อยห้าสิบเอ็ดหุน้ )

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถอื คะแนนสามในสีเ่ สียงของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
มติ

ที่ป ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอ นุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ บริคณห์ส นธิ ข้อ 4. เพื่อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ การเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นตามรายละเอี ย ดที่เ สนอข้ า งต้ น ทั ง้ นี้ ให้ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพือ่ ให้เป็ นไป
ตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 202,227,787 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ห้นุ
ละ 1 บาท
สืบเนื่องจากการอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัท
จึงขอเสนอให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 99,999,990 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการ
จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 99,999,990 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการ
ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
ซึ่งหุ้นปั นผลที่ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ในครัง้ นี้ จะไม่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญ
ครัง้ ที่ 1 ของบริษทั (2S-W1) เนื่องจากได้กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนสาหรับสิทธิในการรับปั นผลและสิทธิ
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ในการรับใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นวันเดียวกัน คือ กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่จะได้รบั สิทธิ (Record Date)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมซักถาม ซึ่งไม่มผี ู้ใดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ป ระชุ ม ได้ พ ิจ ารณาแล้ว มีม ติเ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ ม ัต ิก ารจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นาเสนอข้างต้น ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
เห็นด้วย 202,227,787 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงขอมอบหมายให้พลเอกไพรัช โพธิอุ์ บล
กรรมการอิสระ เป็ นผูช้ แ้ี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายละเอียดของวาระนี้ว่า
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กาหนดให้ “การประชุมสามัญ ผู้ถอื หุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ งอย่างน้ อย 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3” โดยในปี น้กี รรมการผูอ้ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ดุ และครบวาระ ได้แก่
ก. ดร.ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ

ประธานกรรมการบริษทั , ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการ

ทัง้ นี้ ตามที่บริษัท ได้เปิ ด โอกาสให้ผู้ถ ือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้ า ตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 22
ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ปรากฎผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาคุณสมบัตกิ รรมการและกรรมการ
อิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์และผลงานในปี ท่ผี ่า นมา รวมทัง้
คุณสมบัตติ ามกฎหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ ร่วมกันกากับดูแล
กิจการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษทั จึงขอเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ 3 ท่าน
กลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจและกรรมการอิส ระต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง ดัง
รายละเอียดประวัตยิ ่อของกรรมการแต่ละท่าน ได้ปรากฎอยู่ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 13 ของ 16 หน้า

จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ซู้ กั ถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ

ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่ ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ดร.ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
เห็นด้วย
จานวน
ไม่เห็นด้วย จานวน
งดออกเสียง จานวน

202,226,637 เสียง
1,150 เสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.999
คิดเป็ นร้อยละ 0.001
คิดเป็ นร้อยละ 0.0

202,226,637 เสียง
1,150 เสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.999
คิดเป็ นร้อยละ 0.001
คิดเป็ นร้อยละ
0.0

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

นายธนทัต ชวาลดิฐ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

202,227,787
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
0
คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระที่ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
โดยมอบหมายให้นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 34 กาหนดให้คณะกรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั
ในรูปของเงินเบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึง่ สุดแล้วแต่ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ จะกาหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมและ
ความสามารถโดยเปรีย บเทีย บอัต ราค่าตอบแทนจากอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน ที่มขี นาดใกล้เ คีย งกัน
ประกอบกับกิจการมีการขยายธุรกิจลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่ ภาระกิจของกรรมการจึงเพิม่ ขึน้ จากหลายปี
ที่ผ่านมา จึงมีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มฐี านะเป็ นผู้บริหาร ประจาปี 2560 ในรูปแบบ
เงินเดือ น คือ สาหรับประธานกรรมการ อัต ราเดือ นละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ
30,000 บาท และค่าเบีย้ ประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน สาหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณา
จากผลการดาเนินงานของบริษทั ปี 2560 แต่ทงั ้ นี้จานวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม ซึง่ ไม่มผี ซู้ กั ถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
โดยมติวาระนี้ให้ถอื คะแนนสองในสามเสียงของผู้ถอื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง ทัง้ นี้ กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียจะงดออกเสียงในวาระนี้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 14 ของ 16 หน้า

มติ

ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มฐี านะเป็ นผู้บริหาร ประจาปี
2560 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 188,789,487 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

วาระที่ 13

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560

ก่อนดาเนินการในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งให้ทราบผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2559 มีจานวนเพิม่ ขึน้ จากมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ได้อนุ มตั ไิ ว้จานวน 780,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 1,870,000 บาท เนื่องจากจาเป็ นต้องแต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด ผู้สอบบัญชี
ให้กบั บริษทั แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จากัด (บริษัทย่อย) แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมทีถ่ อนตัว
จากการตรวจสอบงบการเงินปี 2559 กระทันหัน และมีการประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนบริษทั ย่อยเพิม่
จากนัน้ ได้มอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็ นผู้ช้แี จงต่อผู้ถ ื อหุ้นในรายละเอียด
ของวาระต่อไปว่า
การเลือ กผู้ส อบบัญชีแ ละการกาหนดอัต ราค่าธรรมเนีย มในการสอบบัญ ชีได้ผ่ านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิ ารณาทัง้ ด้านศักยภาพของส านักงานผู้สอบบัญชี,
คุณวุฒขิ องตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธกี ารตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบ
บัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็น
ว่าบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน และเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร
ให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุน้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2560 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตฯ ดังนี้
-

นายสมคิด เตียตระกูล
นางสุมาลี โชคดีอนันต์
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์
นายธีรศักดิ ์ ฉัวศรี
่ สกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624

ซึ่งผู้สอบบัญชีท่เี สนอข้างต้นนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั ฯ บริษทั
ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวน 1,710,000 บาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าที่พกั ในการตรวจสอบบัญชี และ
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็ นต้น กาหนดให้จา่ ยตามจานวนทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถาม เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 15 ของ 16 หน้า

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
202,227,787 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0
คิดเป็ นร้อยละ 0
คิดเป็ นร้อยละ 0

วาระที่ 14 พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนี้ท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่
ได้กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ซักถามหากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม
ไม่มผี ู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พจิ ารณาอีก ประธานฯ จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2560 และกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
ปิ ดประชุม เวลา 11.50 น.
ลงชื่อ

ประธานทีป่ ระชุม
(ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 หน้า 16 ของ 16 หน้า

