
 
 

 
 
 

ที ่2S_BoD014/2563 

 
  25 มถิุนายน 2563  
 
เร ือ่ง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
  
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ดว้ยทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ของบรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เมื่อวนัที ่25 มถิุนายน 
2563  ณ หอ้งสาทร 1  อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพินี ช ัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  มี
มตดิงันี ้ 

 
1. มมีตเิป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัต่อไปนี ้ 
 เห็นดว้ย  จํานวน    299,896,196 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไม่เห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 บตัรเสยี         จํานวน   0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0 
 
 
2. รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 (วาระนีไ้ม่ไดม้ีการลงคะแนนเสยีง เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่รบัทราบ) 
 
3. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตังิบการเงนิประจําปี 2562 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัต่อไปนี ้ 
 เห็นดว้ย  จํานวน    300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไม่เห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 บตัรเสยี         จํานวน        0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ              0.0 
 
 
4. มมีตริบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจํานวนสองคร ัง้ ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 63.0 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 53.33 ของกาํไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในปี 2562 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลคร ัง้แรกจากกาํไรสุทธงิวดคร ึง่ปีแรก (วนัที ่1 มกราคม – 30 มถิุนายน 2562) ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท เป็นเงนิ  31.5 
ลา้นบาท จ่ายเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร ัง้ทีส่องจากจากกาํไรสุทธ ิและกาํไรสะสม 
ของงบการเงินเฉพาะบรษิทัสําหรบังวด 6 เดอืนหลงัของปี 2562 (วนัที ่1 กรกฎาคม – 31 ธนัวาคม 2562) ในอตัราหุน้ละ 
0.07 บาท เป็นเงนิ  31.5 ลา้นบาท โดยจ่ายไปเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2563 และไมจ่่ายปันผลเพิม่จากผลการดําเนินงานปี 
2562 (วาระนีไ้ม่ไดม้กีารลงคะแนนเสยีง เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่รบัทราบ) 
 
 

5. อนุมตัแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีง (ไม่รวมเสยีงผูม้สี่วนได ้
เสยี) ดงัต่อไปนี ้ 

ก.  ดร.ครรชติ  สงิหส์ุวรรณ ์ ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ   

 เห็นดว้ย  จํานวน    300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไม่เห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 บตัรเสยี         จํานวน        0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข.   นางจนิตนา  เตชะมนตรกีุล   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   และ 
กรรมการอสิระ 

 เห็นดว้ย  จํานวน    300,118,954 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไม่เห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 บตัรเสยี         จํานวน        0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ        0.0 
 
 

ค. นายธนทตั   ชวาลดฐิ    กรรมการ   (ถอืหุน้บรษิทัจํานวน 12,150,308 หุน้) 

 เห็นดว้ย  จํานวน    287,968,646 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไม่เห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 บตัรเสยี         จํานวน        0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ        0.0 

 
6. มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกนิ 4,000,000 บาท (สีล่า้นบาท

ถว้น) โดยแบ่งเป็นเงินเดอืน ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนพเิศษหรอืโบนัส ซึง่กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัจะไม่ไดร้บั
ค่าตอบแทนดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีง  
 เห็นดว้ย  จํานวน    300,119,055 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  ของทีป่ระชมุ 
 ไม่เห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน              - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      -  ของทีป่ระชมุ 
 บตัรเสยี         จํานวน        0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ        0.0 
 

 
7.    มมีตเิป็นเสยีงขา้งมากอนุมตักิารแต่งตัง้  นายสมคดิ  เตยีตระกูล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785 และ/หรอื  นางสาว

กญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรอื  นายธีรศกัดิ ์ ฉ่ัวศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรอื  นายนรนิทร ์  จูระมงคล   ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรอื  นางสาว

ศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 และ/หรอื  นางสาวอมรจติ  เบา้หล่อเพชร  ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที่ 10853  โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชสีําหรบัปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 1,845,000 บาทต่อปี 

(ไมร่วมค่าใชจ่้ายอืน่ในการสอบบญัช)ี ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี ้

 เห็นดว้ย  จํานวน    300,059,055 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.98  ของทีป่ระชมุ 
 ไม่เห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน            60,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.02 ของทีป่ระชมุ 
 บตัรเสยี         จํานวน        0    เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ         0.0 
 

8.    พิจารณามากกว่าสามในสี ่อนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 35 เพื่อความคล่องตวัในการจดั

ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์

 เห็นดว้ย  จํานวน    300,059,055 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.98  ของทีป่ระชมุ 
 ไม่เห็นดว้ย  จํานวน              -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ        -  ของทีป่ระชมุ 
 งดออกเสยีง   จํานวน            60,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.02 ของทีป่ระชมุ 
 บตัรเสยี         จํานวน        0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ         0.0 
 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  
 
          ขอแสดงความนับถอื  

 (นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล)  
  ประธานกรรมการบรหิาร  


