บริ ษั ท เพิ่ ม สิ น สตี ล เวิ ค ส์ จํา กั ด ( มหาชน)
4 , 95-96 หมู่ 6 ถนน พระราม2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร:(034) 825090-100 โทรสาร:(034) 825081 E-Mail : contact@permsin.com Web Site : www.permsin.com
วันที่ 12 มีนาคม 2561
เรื่ อง
เรี ยน

ประกาศจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
ของบริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน) (PERM) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตําบล
โคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยมีมติดงั นี้
1. อนุมตั ิจดั สรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน 4,241,911.40 บาท( สี่
ล้านสองแสนสี่ หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิ บเอ็ดบาทสี่ สิบสตางค์) และ อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 จากผลการ
ดําเนิ นงานในปี 2560 ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ รวมเป็ นเงิน 42,000,000 บาท(สี่ สิบ
สองล้านบาทถ้วน) โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผล(Record date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม
2561 การจ่ายเงินปันผลจะดําเนินการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. อนุมตั ิให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ในปี 2561 ตามข้อบังคับของบริ ษทั จํานวน 3 ท่าน เพื่อกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง คือ
2.1 คุณชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประธานกรรมการ
2.2 พลตํารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.3 คุณวัชริ นทร์ ดวงดารา
กรรมการอิสระ
โดยแต่งตั้งนายวัชริ นทร์ ดวงดารา ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตําแหน่งหนึ่ ง
3. อนุมตั ิการลาออกจากการเป็ น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของนายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ แต่ยงั ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ดังเดิม
4. อนุมตั ิให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่คือ นายกุศล ศรี เปารยะ และจะแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ หลังจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว
5. อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 เป็ นรายเดือน ดังนี้
5.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากเดือนละ 35,000 บาท
5.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจากเดือนละ 15,000 บาท
5.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร จํานวน 5 ท่านเป็ นเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกินปี ละ 20,000,000 บาท
ให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6. เห็นควรนําเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั สํานักงาน อีวายจํากัด
6.1 นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
6.2 นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
6.3 นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

7.

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสี ยใด ๆ กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ กาํ หนดให้ผสู้ อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้ และกรณี ที่ผสู้ อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่น ๆ
ของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ดังนี้คือ
บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบการเงิน ( 3 ไตรมาส ๆ ละ 300,000 บาท)
900,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
900,000 บาท
รวม
1,800,000 บาท
บริ ษทั ซันเทค สตีลเวิคส์ จํากัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
700,000 บาท
บริ ษทั แอตแลนติกไปป์ จํากัด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
500,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
3,000,000 บาท
อนุมตั ิกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ในวัน 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ของบริ ษทั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4, 95-9 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 74000 เพื่อกําหนดสิ ทธิ รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าร่ วมประชุม โดยกําหนดให้วนั พุทธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
เป็ นวัน Record Date โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
7.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
7.2 รับทราบการแถลงผลการดําเนินในรอบปี 2560
7.3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
7.4 พิจารณาจัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผล
7.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวารหนึ่ง
7.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
7.7 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
7.8 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561
7.9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ )
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ

