
 

 

 
ที ่  2S_ BoD002/2563 
 
       วันที ่26 กมุภาพันธ ์2563 
 
เรือ่ง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ และกําหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ปี 2563   
 
เรยีน กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 
 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่26 กมุภาพันธ ์2563 
มมีตทิีสํ่าคัญสรุปไดดั้งนี้ 
 
1. มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ 
 

2. มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินการในปี 2562 (วันที่ 1 
มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

จ่ายปันผลสําหรับปี 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจํานวนเงนิรวมไมเ่กนิ 63.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราเงนิ
ปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 53.33 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทในปี 2562 ในสว่นของธรุกจิทีไ่ม่ได ้
รับการสง่เสรมิการลงทุน (Non-BOI) ซึง่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธ ิทัง้นี้ เงนิปันผล
ทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนดไว ้โดยจะนําปันผลสว่นทีเ่ป็นเงนิสดชําระภาษีหัก ณ ที่
จ่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาไดร้ับเครดติภาษีในการคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิแหง่ประมวล
รัษฎากร 

อนึง่ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2562 เมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2562 ไดม้มีตจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาล
เป็นเงนิสดจากผลการดําเนินงานเฉพาะของบรษัิทสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม – 30 
มถินุายน 2562) ในอัตราหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิประมาณ 31.5 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลดังกลา่วไปเมือ่วันที ่12 กันยายน 2562 ดังนัน้ คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายในครัง้นี้ในอัตราหุน้ละ 0.07 บาท รวม
เป็นจํานวนประมาณ 31.50 ลา้นบาท จากกําไรสทุธ ิและกําไรสะสม ของงบการเงนิเฉพาะบรษัิทสําหรับงวด 6 เดอืน
หลังของปี 2562 (วันที ่1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) 

 ทัง้นี้ สทิธใินการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการพจิารณาอนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
ประจําปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563  หากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ มีมติอนุมัติใหจ่้ายเงินปันผลตามที่
คณะกรรมการบรษัิทเสนอ กําหนดใหวั้นกําหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธริับเงนิปันผล (Record Date) คอืวันที่ 20 
มนีาคม 2563  และกําหนดจ่ายปันผลในวันที ่19 พฤษภาคม 2563 
 

3. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระในปีนี้ จํานวน  3 ท่าน กลับ
เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ ดังตอ่ไปนี ้

ก.  ดร. ครรชติ  สงิหส์วุรรณ ์     ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
ข.  นางจนิตนา  เตชะมนตรกีลุ กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  
ค.  นายธนทัต  ชวาลดฐิ         กรรมการ  

 
4. มีมตใิหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาและอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2563 ในอัตรา

เดยีวกันกับปี 2562 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัสในวงเงนิรวมไม่
เกนิ 4,000,000 บาท สําหรับกรรมการทีม่ฐีานะเป็นผูบ้รหิารของบรษัิท จะไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนดังกลา่ว 

 



 

 

 
5. มีมตใิหนํ้าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จํากัด เป็นผูส้อบ

บัญชขีองบรษัิทประจําปี 2563 ดังรายชือ่ตอ่ไปนี้ 
*  นายสมคดิ  เตยีตระกลู  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื 
*  นางสาวกัญญาณัฐ  ศรรีัตนช์ชัวาล  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 
*   นายธรีศักดิ ์ ฉ่ัวศรสีกลุ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื 
*  นายนรนิทร ์  จูระมงคล   ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่8593 และ/หรอื 
*  นางสาวศรัณญา  อัครมหาพาณชิย ์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่9919 และ/หรอื 
*  นางสาวอมรจติ  เบา้หลอ่เพชร    ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่10853 และ/หรอื 

โดยกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชสํีาหรับปี 2563 เป็นจํานวนเงนิ 1,845,000 บาทตอ่ปี  
 

 
6. กําหนดใหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ในวันอังคารที ่21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร 

1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี ชัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบ
วาระการประชมุดังตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2562 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจําปี 2562 สําหรับรอบบัญชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรและการจ่ายปันผล 
วาระที ่5 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและแตง่ตัง้กรรมการใหม ่
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่สอบบัญชปีระจําปี 2563 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 
7. มมีตอินุมัตใิหกํ้าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที ่20 มนีาคม 2563  

(Record Date)  
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

(นายสมบัต ิลสีวัสดิต์ระกลู) 
ประธานกรรมการบรหิาร 


