
 
 
 
ที ่  2S_ BoD002/2562 
 
       วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2562 
 

เรือ่ง แจง้จา่ยปันผลเป็นเงนิสด, ก าหนดวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ปี 2561   

 

เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่27 กมุภาพันธ ์2562 

มมีตทิีส่ าคญัสรปุไดด้งันี ้

 

1. มีมตใิหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชสี ิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแลว้ 

 

2. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธแิละจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนนิการในปี 

2561 (วนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561) โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

2.1 จัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,000,000  บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 4.80 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิ

เฉพาะบรษัิทในปี 2561 รวมเป็นส ารองตามกฎหมาย 45,000,000 บาท ครบตามอัตราที่ตอ้งส ารองตาม

กฎหมายรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

2.2 จ่ายปันผลส าหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกนิ 63.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

อัตราเงนิปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 60.45 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2561 ในสว่น

ของธุรกจิทีไ่ม่ไดรั้บการส่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI) ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ของ

ก าไรสทุธ ิทัง้นี ้เงนิปันผลทัง้หมดจะถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามอัตราทีก่ฎหมายก าหนดไว ้โดยจะน าปันผลสว่น

ทีเ่ป็นเงนิสดช าระภาษีหัก ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาไดรั้บเครดติภาษีในการค านวณภาษีเงนิ

ปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร 

อนึง่ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2561 เมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2561 ไดม้มีตจิ่ายเงนิปันผลระหวา่ง

กาลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนนิงานเฉพาะของบรษัิทส าหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 (วันที ่1 มกราคม 

2561 – 30 มถิุนายน 2561) ในอัตราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 31.5 ลา้นบาท โดยได ้

จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วไปเมือ่วันที ่12 กนัยายน 2561 ดังนัน้ คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจา่ยในครัง้นีใ้น

อัตราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นจ านวนประมาณ 31.50 ลา้นบาท จากก าไรสทุธ ิและก าไรสะสม ของงบการเงนิ

เฉพาะบรษัิทส าหรับงวด 6 เดอืนหลงัของปี 2561 (วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561) 

 

 ทัง้นี้ สทิธใินการรับปันผลดังกล่าวยังมคีวามไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการพจิารณาอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562  หากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลตามที่

คณะกรรมการบรษัิทเสนอ ก าหนดใหว้ันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ีสทิธรัิบเงนิปันผล (Record Date) คอืวันที่ 9 

พฤษภาคม 2562  และก าหนดจา่ยปันผลในวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 

 
3. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระในปีนี ้จ านวน  3 ทา่น กลับ

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ ดงัตอ่ไปนี้ 

ก.  นายสรุพล   สตมิานนท ์     กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ข.  นางสาวบญุศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

ค.  นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร    กรรมการ  

 

 



 
 
4. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการประจ าปี 2562 ในอัตรา

เดยีวกันกับปี 2561 โดยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสในวงเงนิรวมไม่

เกนิ 4,000,000 บาท ส าหรับกรรมการทีม่ฐีานะเป็นผูบ้รหิารของบรษัิท จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

 
5. มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด เป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษัิทประจ าปี 2562 ดงัรายชือ่ตอ่ไปนี ้

*  นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 

*  นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรัีตนช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 

*   นายธรีศกัดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื 

*  นายนรนิทร ์  จรูะมงคล   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่8593 

โดยก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชสี าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 1,845,000 บาทตอ่ปี  

 
6. ก าหนดใหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวันพุธที ่24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร 1 

อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระ

การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2561 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2561 ส าหรับรอบบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจา่ยปันผล 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและแตง่ตัง้กรรมการใหม ่

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2562 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 
7. มมีตอินุมัตใิหก้ าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้รว่มการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัที ่15 มนีาคม 2562  

(Record Date)  
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

(นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู) 
ประธานกรรมการบรหิาร 


