
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 1 ของ 16 หน้า 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 
 
วนั เวลา สถานท่ี 
ประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมสาทร 1  อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี ชัน้ 4 
เลขที ่1 ถ. สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   
 
กรรมการของบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. ครรชติ สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2.  นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกูล กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
3.  นายแสงรุง้ นิตภิาวะชน  กรรมการ / กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
4.  นายสรุพล สตมิานนท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5.  นางจนิตนา เตชะมนตรกุีล  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
6.  นางสาวบญุศร ีปัญญาเป่ียมศกัดิ ์    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
7.  นายธนทตั ชวาลดฐิ  กรรมการ 
8.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร   กรรมการ 
9.  พลเอกไพรชั  โพธิอ์ุบล    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ  
1.  นางสาวป่ินมณ ี เมฆมณัฑนา บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ พลสั แอดไวเซอรร์ี ่จ ากดั  ผูป้ระสานงานการ

ออกหุน้ปันผลและการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทั ครัง้ที ่1 (2S-W1)  

2.  นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัดิ ์ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  จากบรษิ ท แกรนทธ์อนตนั จ ากดั 
3.  นายปกรณ์  ออ่นแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 
เร่ิมการประชุม 

ก่อนเริม่การประชุม นายปกรณ์ อ่อนแกว้ พธิกีรในการประชุม กลา่วรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ในการ
ประชุมครัง้นี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 53 ราย นับรวม
จ านวนหุ้นได้ 201,775,785 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 67.26 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ข้อ 38 พร้อมกนันัน้ไดแ้นะน ากรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และ



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 2 ของ 16 หน้า 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่ขา้ร่วมประชุม และชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ดงันี้ 

1.  ผู้ถอืหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีงได ้ในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน  

2.  วธิกีารนับคะแนนเสยีง คอื 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง 
3.  เมื่อประธานในที่ประชุมแจง้ให้ผู้ถอืหุ้นลงมตใินแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถอืหุ้นที่ประสงคล์งคะแนน

เสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกมอืขึ้น และส่งมอบบตัรลงคะแนนทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะด าเนินการนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็
ด้วยและงดออกเสยีง และจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง ส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ซึ่งประธานฯ 
จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

4.  หากท่านผู้ถอืหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น โปรดยกมอืและแจง้ชื่อ -
นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาใหซ้กัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยตรง 
หากท่านผู้ถอืหุ้นประสงคท์ี่จะเสนอแนะความคดิเห็นอื่นทีไ่ม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คดิเหน็ของท่านไดใ้นวาระที ่14 พจิารณาเรื่องอื่นๆ 

พธิกีรรายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิว่า ตามที่บรษิทัไดเ้ผยแพร่ใน web site ของบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อื
หุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็สมควรบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 และเสนอชื่อบคุคลที่
มคีุณสมบตัเิพื่อรบัคดัเลอืกแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 22 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 
2560  นัน้ ปรากฎว่าไม่มผีู้ถอืหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการคดัเลอืก
แต่งตัง้เป็นกรรมการ จากนัน้ได้ส่งมอบให้ดร. ครรชติ  สงิห์สุวรรณ์  ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม 

ดร. ครรชติ  สงิห์สุวรรณ์ ประธานที่ประชุม  กล่าวต้อนรบัผู้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 

   ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ประชุม
เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2559  ซึง่ไดจ้ดัสง่เอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ โดยปรากฎอยู่ในสิง่ทีส่ง่
มาดว้ย 1 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ซึ่ง
ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  201,775,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
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วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ตามทีป่รากฎ

ในรายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้  โดยมอบหมายให ้คณุสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  เป็นผูช้ีแ้จง
ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 ดงันี้ 

• บรษิัทมรีายไดจ้ากการขายในปี 2559 จ านวน 3,936.43 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 238.36 ลา้น
บาทจากปี 2558 หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้ 6.45%  โดยมปีรมิาณการขายเพิม่ขึน้เลก็น้อยคอื 5.65% เมือ่เทยีบ
กบัปี 2558  ในขณะทีร่าคาขายเฉลีย่ต่อตนัเปลีย่นแปลงเลก็น้อย   

• โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัมาจากการประกอบธุรกจิหลกัใน 2 ลกัษณะคอื จากธุรกจิแปร
รูปผลติภณัฑเ์หลก็ จ านวน 2,908 ลา้นบาท หรอืประมาณ 74% และธุรกจิจดัหาเพือ่จ าหน่าย จ านวน 964 
ลา้นบาท ประมาณ 26% โดยปี 2559 สดัสว่นรายไดจ้ากธุรกจิจดัหาเพือ่จ าหน่ายเพิม่ขึน้ 31.6%  

• ผลประกอบการในปี 2559 สรุปไดด้งันี้ 
ตน้ทุนขาย  สามารถแบง่เป็นตน้ทุนขายทีเ่กดิจากการแปรรปูเหลก็ คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 80-85%  ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดมว้นที่ผนัแปรเพิม่ขึน้ลดลงตามราคาเหลก็ในตลาดโลก  และ
ตน้ทุนขายสว่นอื่นเช่น คา่ขนสง่เขา้วตัถุดบิ คา่แรงทางตรง คา่ใชจ้า่ยในการผลติ เป็นตน้   

• ก าไรขัน้ตน้  จ านวน 599.37 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ต่อยอดขาย 15.23% 
เพิม่ขึ้นจากปี 2558 ที่มอีตัราส่วนก าไรขัน้ต้น 5.25% โดยมสีาเหตุมาจากต้นทุนวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติ
ลดลง ตามสภาวะการราคาวตัถุดบิจากต่างประเทศ 

• คา่ใชจ้า่ยในการขาย ทีส่ าคญัของบรษิทัไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่ขนสง่, คา่น ้ามนั และ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายมจี านวน 86.45 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 16.76%  
จากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้  5.65% จากปีก่อน  

• คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร มจี านวน 83.26 ลา้นบาท คดิเป็น 2.12% ต่อรายไดจ้ากการขาย  
ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืนพนักงาน คา่ตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน  รวมถงึการ
ตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญู และการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

• ต้นทุนทางการเงนิ จ านวน 12.42 ลา้นบาท ลดลง 26.73%  จากการกู้ยมืเงนิสถาบนั
การเงนิ     เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการระหว่างงวดน้อยลง เน่ืองจากบรษิทัมสีภาพคลอ่งเพิม่
สงูขึน้จากผลการด าเนินงานระหว่างงวด 
 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามเกี่ยวกบัผลประกอบการ ซึ่งไม่มผีู้ใดซกัถาม 
ประธานฯ จงึสง่มอบใหค้ณุสรุพล สตมิานนท ์รายงานความคบืหน้าเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน้ให้
ทีป่ระชุมทราบว่า  

ปัจจบุนัมหีลายองคก์รตื่นตวัและใหค้วามส าคญัในการมสีว่นร่วมต่อตา้นและป้องกนัการคอรร์ปัชัน่  
ซึ่งมภีาคชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 บรษิัท และมบีรษิัทที่ผ่านและได้ใบรบัรองมาตรการป้องกนั
คอร์รปัชัน่ประมาณ 20% กว่าๆ  ซึ่งเป็นบรษิัทที่มรีะบบการควบคุมภายในพร้อมในการยื่นขอรบัรองฯ   
ส าหรับบรษิัทยงัไม่ผ่านการรบัรอง และยังคงต้องปรบัปรุงระบบ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษิัท
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ตระหนักดวี่าเรื่องนี้ส าคญั และให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนร่วมต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่   ทัง้นี้ สามารถ
อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นรายงานประจ าปี 2559 หน้า 46 

เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระพจิารณารบัทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 ตามทีร่ายงานใหท้ราบ 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 3 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ท าใหก้ารประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 61 
ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้202,224,785 หุน้  
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2559 ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี และได้จดัส่งเอกสารใหผู้ถ้อืหุ้นทราบแลว้ โดยมอบหมายให ้คุณแสงรุง้ 
นิตภิาวะชน  เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ซึง่สรุปไดด้งันี้  

 
• งบแสดงฐานการเงนิ   

 ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

สนิทรพัย์รวม  1,753.84 1,210.54 543.3 44.9% 
สนิทรพัย์หมนุเวยีนรวม  1,228.20 732.93 495.3 67.6% 
  ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  327.33 239.82 87.51 36.5% 
  สนิคา้คงเหลอื  568.72 321.41 247.3 76.9% 
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน  525.63 477.61 48.02 10.1% 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  481.67 435.50 46.17 10.6% 
  อื่น ๆ  43.96 42.11 1.85 4.4% 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 704.22 449.45 254.8 56.7% 
  หนี้สนิหมนุเวยีน (ลา้นบาท) 670.1 416.62 253.5 60.8% 
  หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (ลา้นบาท) 34.13 32.82 1.31 4% 
หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.67 0.59   
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,049.61 761.09 288.5 37.9% 
  ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 300 300   
  ก าไรสะสม 599.87 310.11 289.8  93.4% 
  อื่น ๆ 176.75 150.99   
ราคาหุน้ตามบญัช ี(บาท) 3.50 2.54   
จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้)  300 300     
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• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

 ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 3,936.43 3,698.07 238.36 6.4% 
รายไดร้วม 3,946.83 3,714.00 232.83 6.3% 
  ตน้ทุนขาย 3,337.06 3,503.76 -166.69 -4.8% 
  คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 169.71 147.92 21.79 14.7% 
  ตน้ทุนทางการเงนิ 12.42 16.94 -4.52 -26.7% 
ก าไรกอ่นภาษี 427.64 45.37 382.27 842.6% 
หกั ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล 85.81 12.17 73.64 605.1% 
ก าไรสทุธิ 341.83 33.20 308.63 929.6% 

 
 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  

คณุทองทศ  แพงลาด    ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดซ้กัถามลูกหนี้การคา้ ทีค่า้งช าระเกนิกว่า 6 เดอืน
และทีเ่กนิกว่า 12 เดอืน รวมประมาณ 9.6 ลา้นบาท ในขณะทีม่กีารตัง้คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ านวน 7.05
ลา้นบาท ไมท่ราบว่าในปีทีผ่่านมา บรษิทัไดม้กีารตดัหนี้สญูหรอืไม?่  

คุณปกรณ์  อ่อนแก้ว    ผู้จดัการฝ่ายบญัช ีกล่าวว่าไม่มกีารตดัหนี้สูญในปีที่ผ่านมา เป็นเพยีงการตัง้

ส ารองหนี้สงสยัจะสญูอย่างเดยีว 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2559 ส าหรบัรอบบญัชสี ิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย    202,224,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 งดออกเสยีง          0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
ประธานฯ มอบหมายให ้คุณป่ินมณี เมฆมณัฑนา  ผู้ประสานงานการออกหุน้ปันผลและการ

ออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (2S-W1) เป็นผูก้ลา่วรายละเอยีดในวาระที ่4-
10  เน่ืองจากเป็นวาระทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัของบรษิทั  
 
วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายปันผล 

    จากนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯที่ก าหนดให้จ่ายในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสม
อื่นๆ ตามทีบ่รษิทัฯก าหนด ทัง้นี้การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการ
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ด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/
หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเหน็สมควร  
 

ทัง้นี้ ผลการด าเนินงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 
334,309,172 บาท ประกอบกบับรษิทัไดม้กีารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองครบแลว้ในอตัรารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ    
 

ดงันัน้ คณะกรรมการจงึไดม้มีตเิหน็สมควร ใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิจ่ายเงนิปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทั 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.5133 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 153,999,986 
บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่คดิเป็นอตัราเงนิปันผลจา่ยประมาณรอ้ยละ 46.07 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิ
เฉพาะของบรษิทั   โดยเป็นการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิัท ในส่วนของธุรกจิทีไ่ม่ไดร้บั
การสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) ซึง่เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิ 
 

อนึ่ง ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 ไดอ้นุมตัจิา่ยปัน
ผลระหว่างกาลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวด 6 เดอืนแรกของปี 2559 (วนัที่ 1 
มกราคม 2559 – 30 มถิุนายน 2559) ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 23,999,998 บาท โดยบรษิทั
ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2559   ดงันัน้ คงเหลอืปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่ในครัง้นี้ใน
อตัราหุน้ละ 0.4333 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 129,999,988 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.   จา่ยปันผลเป็นหุน้สามญั ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล จ านวนไมเ่กนิ 99,999,990 หุน้ หรอืคดิ
เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 99,999,990 บาท  

       ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการค านวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บรษิทัจะตดั
เศษหุน้ดงักลา่วทิง้ และจา่ยปันผลเป็นเงนิสดแทน ในอตัราหุน้ละ 0.3333 บาท  

2.   จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 29,999,998 บาท ทัง้นี้ เศษหุ้นจากการ
จ่ายหุ้นปันผลตามขอ้ 1. ที่จะจ่ายเงนิสดใหก้บัผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลท าใหเ้งนิปันผลทีจ่่ายในรูปเงนิสดมี
จ านวนมากกว่า 29,999,998 บาทได ้ 

 อย่างไรกต็าม เมือ่รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่า่ยทัง้สองสว่นจะมจี านวนเงนิรวมเท่ากบั 129,999,988 บาท 
 

 ทัง้นี้ เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษ ีณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยจะน าปันผลสว่นที่
เป็นเงนิสดช าระภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาไดร้บัเครดติภาษใีนการค านวณภาษเีงนิปัน
ผลตามมาตรา 40 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร 

โดย 

• วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลและหุน้ปันผล (Record Date) เป็นวนัที ่ 11 
พฤษภาคม 2560 

• และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 

• ก าหนดจา่ยปันผลภายใน วนัที ่25 พฤษภาคม 2560  
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จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีู้ใดซักถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอให้ที่
ประชุมลงมต ิ
มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 

2559 ในอตัราหุน้ละ 0.5133 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 153,999,986 บาท โดยเป็นการจา่ย
ปันผลจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทั ในส่วนของธุรกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
(Non-BOI) และตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 
ได้อนุมตัจิ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานเฉพาะของบรษิทัส าหรบังวด 6 
เดอืนแรกของปี 2559 (วนัที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มถิุนายน 2559) ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท 
คดิเป็นจ านวนเงนิ 23,999,998 บาท โดยบรษิัทไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อวนัที่ 8 
กนัยายน 2559 ดงันัน้ คงเหลอืปันผลที่จะจ่ายเพิม่ในครัง้นี้ในอตัราหุ้นละ 0.4333 บาท หรอืคดิ
เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 129,999,988 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษิัทในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 

99,999,990 หุน้ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 99,999,990 บาท อนึ่ง ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายใด
มเีศษของหุน้จากการค านวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่วแลว้ บรษิทัจะตดัเศษหุน้
ดงักล่าวทิ้ง และจ่ายปันผล   เป็นเงนิสดแทนจากการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.3333 
บาท  

2. จา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 29,999,998 บาท ทัง้นี้ เศษหุน้
จากการจา่ยหุน้   ปันผลตามขอ้ 1. ทีจ่ะจา่ยเงนิสดใหก้บัผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลท าใหเ้งนิปันผล
ทีจ่า่ยในรูปเงนิสดมจี านวนมากกว่า 29,999,998 บาทได ้อย่างไรกต็าม เมือ่รวมจ านวนเงนิปัน
ผลทีจ่า่ยทัง้สองสว่นจะมจี านวนเงนิรวมเท่ากบั 129,999,988 บาท 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัปันผล (Record Date) ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  12  พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ทุกประการ  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,224,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 ของ

บริษทั    (2S-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า 

  เน่ืองดว้ยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และเพือ่เป็นการระดม
ทุนส าหรบัใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคตของบรษิทั และ/หรอืบรษิทั
ย่อย รวมทัง้ช่วยลดภาระดอกเบีย้เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ  

ดงันัน้ เมื่อพจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น แผนการใชเ้งนิ และผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัจากการเพิม่ทุนแลว้  คณะกรรมการจงึมคีวามประสงคจ์ะน าเสนอการออกและเสนอ



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 8 ของ 16 หน้า 

ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่1 (2S-W1) ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอื
หุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ 

 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย (กรณีมเีศษให้ปัดทิ้ง) คดิเป็น
จ านวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่วย (ค านวณจากทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
299,999,971 บาท)  

และก าหนดราคาการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิเท่ ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (เจ็ดบาทห้าสบิ
สตางค)์ อตัราการใช้สทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น อายุของใบส าคญัแสดง
สทิธเิท่ากบั 2 ปี (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่ 3)  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมการของบรษิทั ไม่ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิัท ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเพิม่ทุน หากการไม่ปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่บรษิัท ผู้ถอืหุ้นสามารถฟ้องเรยีกร้องค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัท ได้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุให้
กรรมการหรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมชิอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธฟ้ิองเรยีกคนื
ประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

โดย 

• วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลและหุน้ปันผล (Record Date) เป็นวนัที ่ 11 
พฤษภาคม 2560 

• และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 

ในการนี้ หุน้ปันผลทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัโดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 จะไมไ่ด้
รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัครัง้ที ่1 ของบรษิทั (2S-W1) เน่ืองจากไดก้ าหนดวนัปิด
สมดุทะเบยีนส าหรบัสทิธใินการรบัปันผลและสทิธใินการรบัใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนัเดยีวกนั 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสีเ่สยีงของผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
มติ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมาทุกประการ และมมีตอินุมตัมิอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี านาจใน
การก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยรวมถงึการ
ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึ่งรวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิและหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจาก



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 9 ของ 16 หน้า 

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยก าหนดใหว้นัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) 
วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2560   

ทัง้นี้ หุน้ปันผลทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัโดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560 จะไมไ่ดร้บั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัครัง้ที ่1 ของบรษิทั (2S-W1) เน่ืองจากไดก้ าหนด
วันปิดสมุดทะเบยีนส าหรบัสทิธใินการรบัปันผลและสทิธใินการรบัใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนั
เดยีวกนั    ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,224,785 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 

ก่อนเริ่มพจิารณาวาระที่ 6 พธิีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้ามาร่วม
ประชุมเพิม่ ท าใหก้ารประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 63 
ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้202,227,787 หุน้  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 299,999,985 บาท เป็น 

299,999,971 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนท่ียงัมิได้จดัสรรจ านวน 14 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท 

สบืเน่ืองจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2556 ไดม้มีตอินุมตักิาร
จ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิัทในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 หุ้นปันผล คดิเป็นจ านวน 
49,999,998 หุ้น ซึ่งผลจากการจดัสรรหุน้ปันผล มผีู้ถอืหุน้ไดร้บัหุน้ปันผลทัง้ส ิน้ 49,999,984 หุ้น จงึมหีุน้
จดทะเบยีนทีเ่หลอืการจดัสรรหุน้ปันผลครัง้ดงักลา่ว จ านวน 14 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 
14 บาท  

ดังนัน้ คณะกรรมการบรษิัทจงึขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ  299,999,985 บาท เป็น 
299,999,971 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมไิด้จ าหน่ายซึง่เป็นหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่เหลอืจาก
การจดัสรรหุ้นปันผลตามมตทิี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 และไม่ได้มไีว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพหลกัทรพัยใ์ดๆ ของบรษิทั จ านวน 14 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 14 บาท 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 10 ของ 16 หน้า 

มติ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 299,999,985 
บาท เป็น 299,999,971 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ าหน่ายซึ่งเป็นหุน้สามญัจด
ทะเบยีนทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 และไมไ่ด้
มไีว้เพื่อรองรบัการแปลงสภาพหลกัทรพัยใ์ดๆ ของบรษิทั จ านวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท มลูคา่รวม 14 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 

 
วาระท่ี  7  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด

ทุนจดเบยีน  

สบืเนื่องจากมตลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ตามระเบยีบวาระที่ 6 เพื่อให้การลดทุนเป็นไป
โดยถูกต้องและมผีลบงัคบัตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จงึขอให้แก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์ข้อ 4 ของ
บรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 299,999,971 บาท (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั

เกา้รอ้ยเจด็สบิเอด็บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 299,999,971   หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั

เกา้รอ้ยเจด็สบิเอด็หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1  บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 299,999,971   หุน้ (สองรอ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนั

เกา้รอ้ยเจด็สบิเอด็หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทัง้นี้  ให้บุคคลที่
คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน    ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 11 ของ 16 หน้า 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,971 บาท เป็น 

499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท มลูค่ารวม 199,999,980 บาท 

สบืเน่ืองจากการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัในอตัรา 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล 
คดิเป็นจ านวนไมเ่กนิ 99,999,990 หุน้ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 99,999,990 บาท ตามวาระที ่4  

และการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัครัง้ที่ 1 ของบรษิัท (2S-W1) ในอตัรา 3 
หุ้นสามญัเดมิต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (กรณีมเีศษให้ปันทิ้ง) จ านวนไม่เกนิ 99,999,990 หน่วย 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ ตามวาระที ่5  

 

 ดงันัน้ เพือ่เป็นการรองรบัการด าเนินการดงักลา่ว คณะกรรมการบรษิทัจงึไดเ้สนอใหเ้พิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิัทจากเดมิ 299,999,971 บาท เป็น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท  มูลค่ารวม 199,999,980 บาท (สิง่ที่สง่มาดว้ย
ล าดบัที ่ 4 แบบเพิม่ทุน) 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จากเดิม
จ านวน 299,999,971 บาท เป็นจ านวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 
199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวมจ านวน 199,999,980 บาท เพื่อรองรบั
การจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั และการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัครัง้ที ่ 1 
ของบรษิทั (2S-W1) ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ทุกประการ  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
 
วาระท่ี  9  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบยีน 

      เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ในวาระที่ 8  จงึเสนอให้พจิารณา
แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน ซึง่ใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และให้
ใชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

 

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 12 ของ 16 หน้า 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 499,999,951 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้
รอ้ยหา้สบิเอด็บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 499,999,951   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้
รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 499,999,951 หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้
รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตวิาระนี้ใหถ้อืคะแนนสามในสีเ่สยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีง 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบริคณห์สนธ ิข้อ  4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทัง้นี้  ให้บุคคลที่
คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิี่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณชิย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี  10  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 199,999,980    หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท     

สบืเน่ืองจากการอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ในวาระที ่8  คณะกรรมการบรษิัท
จงึขอเสนอให้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 99,999,990 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการ
จา่ยปันผลเป็นหุน้ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล   

2.  จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 99,999,990 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (2S-W1) 

 

ซึ่งหุ้นปันผลที่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัในครัง้นี้  จะไม่ได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั
ครัง้ที ่1 ของบรษิทั (2S-W1) เน่ืองจากไดก้ าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนส าหรบัสทิธใินการรบัปันผลและสทิธิ



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 13 ของ 16 หน้า 

ในการรบัใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนัเดยีวกนั คอื ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะได้รบัสทิธ ิ(Record Date) 
วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2560   

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถาม ซึ่งไม่มผีู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน  
199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอยีดที่น าเสนอข้างต้น  ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง         0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

เน่ืองจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี จงึขอมอบหมายใหพ้ลเอกไพรชั  โพธิอ์ุบล  
กรรมการอสิระ เป็นผูช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ในรายละเอยีดของวาระนี้ว่า 

ตามข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 18 ก าหนดให้ “การประชุมสามญั ผู้ถอืหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการผูอ้ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุและครบวาระ ไดแ้ก่  
 

ก.  ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ    
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 

ข.  นางจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 

ค.  นายธนทตั  ชวาลดฐิ   กรรมการ 
 

ทัง้นี้  ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณา
คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 22 
ธนัวาคม 2559 – 10 กุมภาพนัธ์ 2560 ไม่ปรากฎผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัคดัเลอืกเป็นกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาคุณสมบตักิรรมการและกรรมการ
อสิระที่ออกตามวาระ  โดยดูถงึความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา  รวมทัง้
คุณสมบตัติามกฎหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งบุคคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ ร่วมกนัก ากบัดูแล
กจิการอนัเป็นประโยชน์ตอ่บรษิทั  จงึขอเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้ 3 ท่าน
กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดัง
รายละเอยีดประวตัยิ่อของกรรมการแต่ละท่าน ไดป้รากฎอยู่ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ของหนังสอืเชญิประชุม   



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 14 ของ 16 หน้า 

 จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ 

มติ ที่ประชุมมมีตเิสยีงส่วนใหญ่อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่ง อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

ดร.ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์ 
เหน็ดว้ย  จ านวน  202,226,637 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.999   
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน               1,150  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.001   
งดออกเสยีง   จ านวน                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  

นางจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  
 

เหน็ดว้ย  จ านวน  202,226,637 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.999  
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน               1,150  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.001  
งดออกเสยีง   จ านวน                  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0 

นายธนทตั  ชวาลดฐิ   
 

เหน็ดว้ย  จ านวน      202,227,787 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00   
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0   
งดออกเสยีง   จ านวน                0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0   

 
วาระท่ี  12 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
โดยมอบหมายใหน้ายสรุพล  สตมิานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทั 
ในรูปของเงนิเบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ซึง่สดุแลว้แต่ทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้จะก าหนด  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาถงึความเหมาะสมและ
ความสามารถโดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มขีนาดใกล้เคยีงกัน 
ประกอบกบักจิการมกีารขยายธุรกจิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ ภาระกจิของกรรมการจงึเพิม่ขึน้จากหลายปี
ที่ผ่านมา  จงึมมีตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ฐีานะเป็นผู้บรหิาร ประจ าปี 2560 ในรูปแบบ
เงนิเดือน คอื ส าหรับประธานกรรมการ อัตราเดอืนละ 50,000 บาท และกรรมการในอตัราเดอืนละ 
30,000 บาท และค่าเบีย้ประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน  ส าหรบัค่าตอบแทนพเิศษจะพจิารณา
จากผลการด าเนินงานของบรษิทัปี 2560 แต่ทัง้นี้จ านวนรวมกนัไมเ่กนิ 4.00 ลา้นบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณาเงนิคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสใหแ้ก่กรรมการดงักลา่ว 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม ซึง่ไมม่ผีูซ้กัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ 
โดยมตวิาระนี้ให้ถอืคะแนนสองในสามเสยีงของผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง ทัง้นี้ กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีจะงดออกเสยีงในวาระนี้ 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 15 ของ 16 หน้า 

มติ ที่ประชุมมมีตเิสยีงส่วนใหญ่อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ไดม้ฐีานะเป็นผู้บรหิาร ประจ าปี 
2560 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  188,789,487   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย           0   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 
 งดออกเสยีง           0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0 

 
วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 

ก่อนด าเนินการในวาระนี้  ประธานฯ แจง้ใหท้ราบผูถ้อืหุน้ทราบว่า   คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
ปี 2559 มจี านวนเพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ไดอ้นุมตัไิวจ้ านวน 780,000 บาท 
รวมเป็นเงนิ 1,870,000 บาท  เนื่องจากจ าเป็นต้องแต่งตัง้ บรษิัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ผู้สอบบญัชี
ให้กบับรษิทั แกรนดอ์ุตสาหกรรมเหลก็รูปพรรณ จ ากดั (บรษิัทย่อย) แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิทีถ่อนตวั
จากการตรวจสอบงบการเงนิปี 2559 กระทนัหนั และมกีารประเมนิการดอ้ยคา่เงนิลงทุนบรษิทัย่อยเพิม่   

จากนัน้ได้มอบหมายให้ คุณจนิตนา  เตชะมนตรกุีล  เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอยีด
ของวาระต่อไปว่า 

การเลอืกผู้สอบบญัชีและการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยได้พจิารณาทัง้ด้านศักยภาพของส านักงานผู้สอบบญัช,ี 
คุณวุฒขิองตวัผู้สอบบญัช ีและรูปแบบวธิกีารตรวจสอบ รวมไปถงึความสมเหตุสมผลของอตัราคา่สอบ
บญัช ี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ได้ร่วมกนัพจิารณาแลว้  มคีวามเหน็
ว่าบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั มคีณุสมบตัคิรบถว้น และเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวาง    จงึเหน็สมควร 
ให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุน้ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2560 โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ ดงันี้ 

- นายสมคดิ เตยีตระกูล        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 
- นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3322 และ/หรอื 
- นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977  และ/หรอื 
- นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 

 

ซึ่งผู้สอบบญัชทีี่เสนอข้างต้นนัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทั
ย่อย  ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด   

โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2560 เป็นจ านวน 1,710,000 บาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบญัช ีเช่น ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พกั ในการตรวจสอบบญัช ีและ
สงัเกตการณ์ตรวจนับสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้ ก าหนดใหจ้า่ยตามจ านวนทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถาม  เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิ



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 หน้า 16 ของ 16 หน้า 

มติ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั ประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชตีามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้  

 เหน็ดว้ย  202,227,787   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 งดออกเสยีง            0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0 
 
วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระที่
ไดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ซกัถามหากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ  

 ไม่มผีู้ใดซกัถามหรอืเสนอเรื่องอื่นใดใหพ้จิารณาอกี  ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2560 และกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.50 น. 

             
 
            

       (ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ์)  

 

 

 

  
    

 
ลงชื่อ    ประธานทีป่ระชุม 

ลงชื่อ    ผูบ้นัทกึการประชุม  
    (นางสาวพรณกิา เลศิอทิธบิาท) 

 


