
 
 

 
 
 
ที ่2S_BoD06/2562 
 
  24 เมษายน 2562 
 
เรือ่ง แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
  
เรยีน  กรรมการและผูจั้ดการ  

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
 

ดว้ยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ของบรษัิท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) เมือ่วันที ่
24 เมษายน 2562  ณ หอ้งสาทร 1  อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  มมีตดิงันี ้ 

 
1. มมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 เห็นดว้ย  จํานวน    303,227,751 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 
2. รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2561 (วาระนี้ไมไ่ดม้กีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพือ่

รับทราบ) 
 
3. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิประจําปี 2561 สาํหรับรอบบัญชสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 เห็นดว้ย  จํานวน      303,273,781 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 
4. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธแิละจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนนิการในปี 2561 (วนัที ่1 มกราคม 

– 31 ธันวาคม 2561)  โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

4.1  จัดสรรเงนิกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,000,000 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 4.80 ของกําไรสทุธิ
จากงบการเงนิเฉพาะบรษัิทในปี 2561 รวมเป็นสํารองตามกฎหมาย 45,000,000 บาท ครบตามอัตราที่
ตอ้งสาํรองตามกฎหมายรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

4.2  จ่ายปันผลสําหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจํานวนเงนิรวมไมเ่กนิ 63.0 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรา
เงนิปันผลจา่ยประมาณรอ้ยละ 60.45 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2561 ในสว่นของ
ธุรกจิที่ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ของ
กําไรสทุธ ิทัง้นี้ เงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนดไว ้โดยจะนําปันผล
สว่นทีเ่ป็นเงนิสดชําระภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บเครดติภาษีในการคํานวณ
ภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร 

อนึ่ง ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวันที ่14 สงิหาคม 2561 ไดม้ีมตจิ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลเป็นเงนิสดจากผลการดําเนินงานเฉพาะของบรษัิทสําหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 (วันที ่
1 มกราคม 2561 – 30 มถิุนายน 2561) ในอัตราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิประมาณ 31.5 ลา้น
บาท โดยไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลดังกลา่วไปเมือ่วันที ่12 กนัยายน 2561 ดังนัน้ คงเหลอืเงนิปันผลที่
จะจ่ายในครัง้นี้อัตราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นจํานวนประมาณ 31.50 ลา้นบาท จากกําไรสทุธ ิและกําไร
สะสม ของงบการเงนิเฉพาะบรษัิทสําหรับงวด 6 เดอืนหลังของปี 2561 (วันที ่1 กรกฎาคม 2561 – 31 
ธันวาคม 2561) 

 
 



 
 

โดยกําหนดใหว้ันกําหนดรายชือ่ผูถ้ ือหุน้ที่มีสทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 
2562  และกําหนดจา่ยปันผลในวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 
 

เห็นดว้ย  จํานวน    303,316,281 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน          - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
 

5. อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง (ไมร่วมเสยีง
ผูม้สีว่นไดเ้สยี) ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก.  นายสรุพล  สตมิานนท ์ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ   

เห็นดว้ย    จํานวน      303,316,026  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน                255   เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ             0.00  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง    จํานวน                  -   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0  ของทีป่ระชมุ 

 
ข.   นางสาวบญุศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร  

เห็นดว้ย    จํานวน      289,440,731  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ              -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง    จํานวน                  -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  ของทีป่ระชมุ 

 
ค.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร กรรมการ และกรรมการอสิระ 

 เห็นดว้ย    จํานวน      283,158,832  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ              -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง    จํานวน                  -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0  ของทีป่ระชมุ 

 
6. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000 บาท (สี่

ลา้นบาทถว้น) โดยแบง่เป็นเงนิเดอืน คา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัส ซึง่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
ของบรษัิทจะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง (ไมร่วมเสยีงของกรรมการผูส้ว่นไดเ้สยี) ดงันี ้  

 
เห็นดว้ย  จํานวน  303,316,581 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ            - ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง จํานวน              - เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 

 
7. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื   

นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรัีตนช์ชัวาล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบ
บญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื นายนรนิทร ์  จรูะมงคล   ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่8593  แหง่บรษัิท 
แกรนท ์ธอนตนั จํากดั ซึง่ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทประจําปี 
2562 โดยกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีเป็นจํานวนเงนิ 1,845,000 บาทตอ่ปี (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ในการสอบ
บญัช)ี ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
เห็นดว้ย  จํานวน      303,316,581 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -  ของทีป่ระชมุ 
งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 

 
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  
 
          ขอแสดงความนับถอื  

 (นายสมบตั ิ ลสีวัสดิต์ระกลู)  
  ประธานกรรมการบรหิาร  


