
 
 

 
 
 
ที ่2S_BoD011/2561 
 
  4 เมษายน 2561 
 
เรือ่ง แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 
  
เรยีน  กรรมการและผูจั้ดการ  

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 

ดว้ยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ของบรษัิท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) เมือ่วันที ่4 
เมษายน 2561  ณ หอ้งศาลาแดง  อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี ชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  มมีตดิงันี ้ 

 
1. มมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 ดว้ย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 เห็นดว้ย  จํานวน    274,533,673 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 
2. รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2560 (วาระนี้ไมไ่ดม้กีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพือ่

รับทราบ) 
 
3. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิประจําปี 2560 สาํหรับรอบบัญชสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี้  
 เห็นดว้ย  จํานวน      274,742,610 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 
4. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธแิละจา่ยปันผลสําหรับผลการดําเนนิการในปี 2560 (วนัที ่1 มกราคม 

– 31 ธันวาคม 2560)  โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
 
4.1  บรษัิทไดจั้ดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 10,000,000 บาท ในงบการเงนิของบรษัิทประจําปี 2560 ครบ

ตามจํานวนขัน้ทีก่ฎหมายกําหนดรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนแลว้    
 
4.2  จา่ยปันผลสําหรับปี 2560 ในอัตราหุน้ละ 0.2850 บาท เป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 114.00 ลา้นบาท หรือ

คดิเป็นอัตราเงนิปันผลจา่ยประมาณรอ้ยละ 41.2 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2560 
ในสว่นของธุรกจิทีไ่ม่ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ (Non-BOI) ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 
20 ของกําไรสทุธ ิทัง้นี้ เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนดไว ้โดยจะ
นําปันผลสว่นทีเ่ป็นเงนิสดชําระภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดติภาษีใน
การคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร 
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สงิหาคม 2560 ไดม้ีมตจิ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลเป็นเงนิสดจากผลการดําเนนิงานเฉพาะของบรษัิทสําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2560 (วนัที ่
1 มกราคม 2560 – 30 มถิุนายน 2560) ในอัตราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิประมาณ 24 ลา้น
บาท โดยไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลดังกลา่วไปเมือ่วันที ่7 กันยายน 2560 ดังนัน้ คงเหลอืเงนิปันผลที่
จะจ่ายในครัง้นี้ในอัตราหุน้ละ 0.2250 บาท รวมเป็นจํานวนประมาณ 90.00 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี ้

4.2.1  จ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทในอตัรา 8 หุน้สามัญเดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล ในราคา
มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจํานวนไม่เกนิ 49,999,917 หุน้  คดิเป็นอัตราปันผลหุน้ละ 0.125 
บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 49,999,917 บาท  



 
 

อนึง่ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการคํานวณตามสดัสว่นการจัดสรรหุน้ปันผลดังกลา่ว
แลว้ บรษัิทจะตัดเศษหุน้ดังกล่าวทิง้ และจ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนจากการจ่ายเป็นหุน้ปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.1250 บาท 

4.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท หรือคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 39,999,934 บาท 
(ทัง้นี้ เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 2.2.1 ทีจ่ะจ่ายเงนิสดใหก้ับผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลทํา
ใหเ้งินปันผลที่จ่ายในรูปเงนิสดมีจํานวนมากกว่า 39,999,934 บาทได ้อย่างไรก็ตาม เมื่อรวม
จํานวนเงนิปันผลทีจ่า่ยทัง้สองสว่นจะมจํีานวนเงนิรวมเทา่กบั 90.0 ลา้นบาท) 

การจา่ยปันผลของบรษัิทตามขอ้ 4.2.1) และ ขอ้ 4.2.2) สามารถสรุปไดเ้ป็นดงันี ้

 หน่วย : บาทตอ่หุน้ 
หุน้ปันผล (ในอตัรา 8  หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.1250 
เงนิสดปันผล 0.1000 
รวมจา่ยปันผล 0.2250 
หัก ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย (10%) (0.0225) 
คงเหลอืประมาณ 0.2025 
แบง่ออกเป็น  
- หุน้ปันผล (ในอตัรา 8  หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.1250 
- เงนิสด 0.0775 

 
โดยกําหนดใหว้นักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) คอืวนัที ่19 เมษายน 2561  
และกําหนดจา่ยปันผลในวนัที ่3 พฤษภาคม 2561 
 

เห็นดว้ย  จํานวน    274,747,976 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
 

5. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตลิดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 499,999,951 บาท เป็น 499,999,327บาท โดยการตัดหุน้จด
ทะเบยีนทียั่งมไิดจํ้าหน่ายซึง่เป็นหุน้สามัญจดทะเบยีนทีเ่หลอืจากการจัดสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อื
หุน้ประจําปี 2560 จํานวน 624 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 624 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย  จํานวน     274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน            -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน            - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
6. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบยีน ดงันี ้ 
 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน : 499,999,327 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้
พันสามรอ้ยยีส่บิเจ็ดบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 499,999,327   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้
พันสามรอ้ยยีส่บิเจ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1  บาท (หนึง่บาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามัญ : 499,999,327   หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้

พันสามรอ้ยยีส่บิเจ็ดหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 

 



 
 

 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จํานวน      274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
7. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากทนุจดทะเบยีน (ภายหลงัการลดทนุ) จํานวน 

499,999,327  บาท เป็นทนุจดทะเบยีนจํานวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหมจํ่านวน 49,999,917 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคดิเป็นมลูคา่จํานวน 49,999,917 บาท เพือ่รองรับการจา่ยหุน้ปันผล    

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จํานวน      274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
8. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจด

ทะเบยีน ดงันี ้ 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน : 549,999,244 บาท (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน

สองรอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 549,999,244   หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน

สองรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามัญ : 549,999,244 หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พัน

สองรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จํานวน      274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
9. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจํานวน 49,999,917 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้กผู่ ้

ถอืหุน้เดมิเพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
ทัง้นี ้ใหป้ระธานกรรมการบรหิารหรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อํีานาจในการ
พจิารณากําหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจ่ายหุน้ผลดงักลา่ว รวมทัง้มอํีานาจในการลง
นามเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอํีานาจดําเนนิการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกีย่วเนือ่งกบัการจ่ายหุน้ปันผล 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงการใหข้อ้มลู การยืน่เอกสารหลักฐานตอ่สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย,์ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย, บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั, กรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์หรอืหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการนําหุน้ปันผลเขา้จดทะเบยีน
เป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จํานวน      274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
10.  อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก.  นายสมบตั ิ    ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและกําหนด  
คา่ตอบแทน  

เห็นดว้ย    จํานวน      274,748,176  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ              -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง    จํานวน                  -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  ของทีป่ระชมุ 

 



 
 

ข.   นายแสงรุง้    นติภิาวะชน  กรรมการ และ กรรมการผูจั้ดการ 
เห็นดว้ย    จํานวน      274,748,176  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ              -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง    จํานวน                  -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  ของทีป่ระชมุ 

 
ค.  พลเอก ไพรัช  โพธิอ์บุล กรรมการ และกรรมการอสิระ 

 เห็นดว้ย    จํานวน      274,748,176  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ              -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง    จํานวน                  -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  ของทีป่ระชมุ 

 
 และอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่น คอืนายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ีเป็นกรรมการและกรรมการอสิระ 
ดว้ยคะแนนเสยีง  
 เห็นดว้ย  จํานวน      274,707,210 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.99  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน                966   เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ          0.00   ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน            40,000   เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ          0.01    ของทีป่ระชมุ 

 
11. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000 บาท (สี่

ลา้นบาทถว้น) โดยแบง่เป็นเงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัส ซึง่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
ของบรษัิทจะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง (ไมร่วมเสยีงของกรรมการผูส้ว่นไดเ้สยี) ดงันี ้  

 
เห็นดว้ย  จํานวน  274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            - ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง จํานวน              - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

 
12. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื   

นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรัีตนช์ชัวาล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบ
บญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื นางสาวศนัสนยี ์พูลสวสัดิ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6977 และ/หรอื 
นายนรนิทร ์  จรูะมงคล   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่8593  แหง่บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จํากดั ซึง่ผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2561 โดยกําหนดคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีเป็นจํานวนเงนิ 1,800,000 บาทตอ่ปี (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ในการสอบบญัช)ี ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
เห็นดว้ย  จํานวน      274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
 
13. อนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 26 และ ขอ้ 36 โดยมรีายละเอยีดทีข่อแกไ้ขเป็นดงันี ้ 
 

ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีข่อเสนอแกไ้ขใหม ่
 

ขอ้ 26.  การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท 
ใหจั้ดขึ้น ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้สํานักงาน
ใหญ่ของบรษัิท หรือจังหวัดใกลเ้คยีง หรือ 
ณ ทีอ่ืน่ใดตามทีป่ระธานกรรมการ หรอืผูซ้ ึง่
ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
กําหนด 

 

ขอ้ 26.  การประชุมของคณะกรรมการของบรษัิท 
ใหจั้ดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้สํานักงาน
ใหญ่ของบรษัิท หรอืจังหวัดใกลเ้คยีง หรอื 
ณ ที่อื่นใดตามทีป่ระธานกรรมการ หรือผู ้
ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
กําหนด  

โดยสามารถดําเนินการประชุมผ่านสื่อ
อเิล็คทรอนิกสไ์ด ้ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิฉบับที ่74/2557 เรื่อง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร เรื่องมาตรฐานการรักษา



 
 

ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน
สื่อ  อิ เ ล็ ค ท รอ นิ ก ส์  พ .ศ . 2557 แล ะ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุดังกลา่ว 
รวมทัง้ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ตอ่ไป" 

 
 

ขอ้ 36.  ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่ง
ครัง้ การประชมุเชน่ว่านี้ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุ
สามัญ” การประชมุสามัญดังกล่าวใหจั้ดให ้
มีขึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลังวันสิน้สุด
รอบบญัชขีองบรษัิท 
 
การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า 
“ประชมุวสิามัญ” 
 
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใด
ก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้
ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ 
(1/5) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด 
หรอืจํานวนผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้ (25) 
คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง่ใน
สบิ (1/10) ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายได ้
ทั ้งหมด เข า้ชื่อกัน ทํ าห นังสือในฉบับ
เดยีวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุ
ผูถ้ือหุน้ ก็ได ้ โดยในหนังสือรอ้งขอนั้น
จะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชุมเพื่อการใดไว ้
ใหช้ัดเจน คณะกรรมการตอ้งจัดประชุม
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได รั้บ
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

 

ขอ้ 36.  ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่ง
ครัง้ การประชมุเชน่วา่นี้ใหเ้รียกว่า “ประชมุ
สามัญ” การประชมุสามัญดังกล่าวใหจั้ดให ้
มีขึน้ภายในสี ่(4) เดือนภายหลังวันสิน้สุด
รอบบญัชขีองบรษัิท 
 
การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า 
“ประชมุวสิามัญ” 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใด
ก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้อืหุน้
คนหนึ่ง หรือหลายคนซึง่ถอืหุน้นับรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจํานวน
หุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กันทํา
หนังสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผู ้
ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได ้
แต่รอ้ง ระบุเรื่องและเหตผุลในการทีข่อให ้
เรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่ว
ดว้ย ในกรณีเชน่นี้คณะกรรมการตอ้งจัดให ้
มกีาร ประชุมผูถ้ือหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) 
วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ จัดใหม้ีการ
ประชมุภายในกําหนดระเวลาตามวรรคสาม 
ผูถ้ือหุน้  ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กัน หรือผูถ้ือ
หุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามที่
บงัคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่
ส ิบห า้ (45) วัน  นับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเีชน่นี้ใ้หถ้อื
ว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอันจําเป็ นทีเ่กดิจากการจัดใหม้ี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่
เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรค
สีค่รัง้ใด  จํานวนผูถ้ือหุน้ซึง่มาร่วมประชุม
ไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามจํานวนทีกํ่าหนด
ไวใ้นขอ้ 38 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งร่วมกัน 
รับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจัด
ใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท"  

 

 

นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารจดทะเบยีนแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บังคับของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความสะดวก 
เรยีบรอ้ย ซึง่อาจตอ้งมกีารแกไ้ข และ/หรอื เพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืขอ้ความของขอ้บังคับในการจด



 
 

ทะเบยีน หรอืรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ตามคําสัง่ คําแนะนํา หรอืความเห็นของนายทะเบยีน กรม
พัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ หรือเจา้หนา้ที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควร
มอบหมายให ้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ มอํีานาจในการ
แกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเตมิถอ้ยคํา หรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือคําขอต่าง ๆ ในการยื่นจด
ทะเบยีนแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บังคับต่อกรมพัฒนาธุรกจิ การคา้ กระทรวงพาณิชย์ไดท้ันที รวมถงึมี
อํานาจในการมอบอํานาจช่วงได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมัตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษัิท หรือที่
ประชมุผูถ้อืหุน้อกี 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

เห็นดว้ย  จํานวน      274,748,176 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
 
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  
 
          ขอแสดงความนับถอื  

 (นายสมบตั ิ ลสีวัสดิต์ระกลู)  
  ประธานกรรมการบรหิาร  


