
 
 
 
 
ที ่  2S_ BoD002/2564 
 
       วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2564 
 
เร ือ่ง แจง้จา่ยปันผลเป็นหุน้และเงนิสด, เพิม่ทุนจดทะเบยีน และกาํหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2564   
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย    1.  แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
 
 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 มี
มตทิีสํ่าคญัสรปุไดด้งันี ้
 
1. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั สําหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
 

2. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธแิละจ่ายปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานปี 2563 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

2.1 จดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย จํานวน 5,000,000 บาท คดิเป็น 1.32% ของกาํไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั ซึง่ครบตามอตัราทีก่ฎหมาย    

2.2 จ่ายปันผลสําหรบัปี 2563 ในรูปของเงนิสดและหุน้ปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.3611 บาท เป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 
162.50 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผลจ่ายประมาณ 42.9% จากกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั
ในปี 2563 ในส่วนของธุรกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (Non-BOI)  ซึง่เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรา
รอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธ ิโดยมรีายละเอยีดดงันี ้

2.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา 9 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล ในมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1 บาท คดิเป็นอตัราปันผลหุน้ละ 0.1111 บาท หรอืคดิเป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 49,999,900 บาท  

อน่ึง ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการคํานวณตามสดัส่วนการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าวแลว้ 
บรษิทัจะตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิง้ และจ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1111 
บาท 

2.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 112,499,773.75 บาท (ทัง้นี ้
เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 2.2.1 ทีจ่่ายเงนิสดใหก้บัผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลทําใหเ้งนิปันผลทีจ่า่ย
ในรูปเงนิสดมจีํานวนมากกว่า 112,499,773.75 บาทได ้อย่างไรก็ตาม เมือ่รวมจํานวนเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้
สองส่วนจะมจีาํนวนเงนิรวมไม่เกนิ 162.50 ลา้นบาท) 

ทัง้นี ้เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้โดยจะนําปันผลส่วนทีเ่ป็นเงนิสดชาํระ
ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดร้บัเครดติภาษีในการคํานวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 40 ทว ิ
แห่งประมวลรษัฎากร  

การจา่ยปันผลของบรษิทัตามขอ้ 2.2.1 และ ขอ้ 2.2.2 สามารถสรปุไดเ้ป็นดงันี ้

 หน่วย : บาทต่อหุน้ 

หุน้ปันผล (ในอตัรา 9  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล) 0.1111 

เงนิสดปันผล 0.2500 
รวมจา่ยปันผลคร ัง้นี ้ 0.3611 
หกั ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย (10%) (0.0361) 
คงเหลอืประมาณ 0.3250 
แบ่งออกเป็น  
- หุน้ปันผล (ในอตัรา 9  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล) 0.1111 
- เงนิสด 0.2139 

 



 
 

 
 
อน่ึง สิทธิในการรบัปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้
ประจําปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564  หากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลตามที่

คณะกรรมการบรษิัทเสนอ  และใหว้นักําหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) เป็นวนัที่ 29 
เมษายน 2564  และกาํหนดจา่ยปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 
 

3. มีมติใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 
บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ําหน่าย จํานวน 100,000,149 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญัจํานวน 454 หุน้  ที่เหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2561 และหุน้
สามญัจํานวน 99,999,695 หุน้ สําหรบัรองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ2S-W1 ซึง่ไดห้มดอายุ
ใบสําคญัแสดงสิทธจิากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตัง้แต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2562  และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี ้ 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 449,999,095 บาท (สีร่อ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้
สบิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 449,999,095  หุน้ (สีร่อ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้
สบิหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 449,999,095  หุน้ (สีร่อ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัเกา้

สบิหา้หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 
ทัง้นี ้ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มอํีานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืดําเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน  
 

4. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีน (ภายหลงัการลด
ทุน) จํานวน 449,999,095  บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 499,998,995 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 
49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั  และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี ้ 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 499,998,995 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่แปดพนั
เกา้รอ้ยเกา้สบิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 499,998, 995  หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่แปดพนั
เกา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 499,998, 995  หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่แปดพนั

เกา้รอ้ยเกา้สบิหา้หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 
 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มอํีานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืดําเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน 
 

5. มมีตใิหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้
หุน้ละ 1.00 บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิเพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปันผล 

ทัง้นี้ ใหป้ระธานกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูม้ีอํานาจในการ
พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายหุน้ผลดงักล่าว รวมทัง้มีอํานาจในการลงนาม
เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอํีานาจดําเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการจา่ยหุน้ปันผล รวมถงึแต่
ไม่จํากดัเพยีงการใหข้อ้มูล การยืน่เอกสารหลกัฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ 



 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั, กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการนําหุน้ปันผลเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 
 

6. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระในปีนี ้ทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

ก.  นายสมบตั ิ    ลสีวสัดิต์ระกลู  กรรมการ และ ประธานกรรมการบรหิาร 
ข.   นายแสงรุง้    นิตภิาวะชน  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
ค.  พลเอก ไพรชั  โพธิอ์บุล กรรมการ และกรรมการอสิระ 
ง.   นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี กรรมการ และกรรมการอสิระ 

 
7. มีมติใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนสําหรบักรรมการประจําปี 2564 ในอตัรา

เดยีวกนักบัปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนพิเศษหรอืโบนัสในวงเงินรวมไม่เกนิ 
4,000,000 บาท สําหรบักรรมการทีม่ฐีานะเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าว 
 

8. มมีตใิหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัประจาํปี 2564 ดงัรายชือ่ต่อไปนี ้

*  นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 
*   นายนรนิทร ์  จรูะมงคล            ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593 
*  นางสาวลกัษม ีดตีระกลูวฒันผล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9056 และ/หรอื 
*  นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 และ/หรอื 
*  นางสาวอมรจติ  เบา้หล่อเพชร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10853 

โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชสํีาหรบัปี 2564 เป็นจาํนวนเงนิ 1,946,000 บาทต่อปี  
 

9. มมีตใิหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทั ขอ้ 18 และขอ้ 25 เป็นดงันี ้
(18) ประกอบกจิการโรงส ีโรงเลือ่ย โรงงานไสไมแ้ละอบไม ้โรงงานต่อตวัถงัรถยนต ์โรงงานผลติเซรามิคและเคร ือ่ง

เคลือบ โรงงานผลิตเคร ือ่งป้ันดินเผา โรงงานอดัปอ โรงงานสกดัน้ํามนัพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ 
โรงงานทอผา้ โรงงานป่ันดา้ย โรงงานยอ้มและพมิพล์วดลายผา้ โรงงานผลติและหล่อดอกยางรถยนต ์โรงงานผลติ
เหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสงักะสี โรงงานงานผลิตอาหารสําเร็จรูป โรงงานแกส๊ โรงงานนํ้าตาล 
โรงงานผลติเคร ือ่งใชพ้ลาสตกิ โรงงานรดีและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลติบานประตูและหนา้ต่าง โรงงานแกว้ 
โรงงานผลติเคร ือ่งดืม่ โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต ์

(25) ประกอบกจิการโรงแรม ภตัตาคาร บาร ์ไนตค์ลบั โบวล์ิง่ โรงภาพยนตรแ์ละโรงมหรสพอืน่ ๆ สถานพกัตากอากาศ 
สนามกฬีา สระว่ายน้ํา 

 
10. กําหนดใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2564 ในวนัพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร 

อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนีิ ช ัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการ
ประชมุดงัต่อไปนี ้

 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2563 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและการจา่ยปันผล 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095  บาท 

โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจาํนวน 100,000,149  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบยีน 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจาก 449,999,095  บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จํานวน 499,998,995  บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้
หุน้ละ 1 บาท หรอืคดิเป็นมูลค่าจาํนวน 49,999,900 บาท  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีน 



 
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 49,999,900 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  1 บาท 
เพือ่รองรบัการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวน 49,999,900 หุน้  

วาระที ่10 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2564 
วาระที ่12 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2564 
วาระที ่13 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ ขอ้ 18 และขอ้ 25 
วาระที ่14 พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิาร มอํีานาจในการพจิารณา กาํหนดวนั เวลา สถานที ่และวธิกีารจดัประชมุใหม่ 
หากเกดิกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยั โดยตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

11. มีมติอนุมตัิใหก้ําหนดรายชือ่ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวนัที่ 12 มีนาคม 2564  
(Record Date)  

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
(นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู) 
ประธานกรรมการบรหิาร 



 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพมิทนุ 

บรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) 
วนัท ี25 กมุภาพนัธ ์2564 

ขา้พเจา้บรษัิท 2 เอส เมทัล จํากดั (มหาชน) (“บรษัิท” หรอื “2S”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษัิทครงัท ี
1/2564 เมอืวันท ี25 กมุภาพันธ ์2564 ระหวา่งเวลา 13.30 น. ถงึ  15.30 น.  เกยีวกบัการเพมิทนุและจดัสรรหุน้เพมิ
ทนุดังตอ่ไปน ี

 1.  การลดทนุ/การเพมิทนุ 

  ทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตเิกยีวกับการลดทุนจดทะเบยีน และเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษัิท 
ดังน ี

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดมิ 549,999,244 บาท เป็น 449,999,095 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจด
ทะเบยีนทเีหลอืจากการจัดสรรหุน้ปันผล และไม่ไดม้ีไวเ้พือรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพยใ์ดๆ 
ของบรษัิท จํานวน 100,000,149 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 100,000,149 บาท 

- เพมิทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากเดมิ 449,999,095 บาท เป็น 499,998,995 บาท โดยการออกหุน้
สามัญใหม่จํานวน 49,999,900 หุน้ มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,900  บาท โดย
เป็นการเพมิทนุในลักษณะดังน ี

การเพมิทนุ ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ 
 

มลูคา่ทตีราไว ้
(บาทตอ่หุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถปุระสงคใ์น หุน้สามัญ 49,999,900 1 49,999,900 
       การใชเ้งนิทนุ     
  แบบมอบอํานาจทวัไป หุน้สามัญ - - - 
       (General Mandate)     

 2. การจดัสรรหุน้เพมิทนุ  

   2.1  แบบกําหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ  

การจดัสรร จํานวนหุน้ 
 

อตัราสว่น 
(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จอง
ซอื และชําระ

เงนิคา่หุน้ 

หมายเหต ุ

จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
เดมิเพอืรองรับการ
จา่ยปันผลเป็นหุน้
สามัญ 

49,999,900 9:1 จัดสรรใหผู้ถ้อื
หุน้เดมิโดยไม่

คดิมลูคา่ 

- วันกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้
ทมีสีทิธไิดร้ับปันผล :  

29 เมษายน 2564 
วันจา่ยปันผล :  

20 พฤษภาคม 2564 

 2.1.1 การดําเนนิการของบรษัิท กรณีทมีเีศษของหุน้  

สําหรับการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญ หากมเีศษของหุน้ ใหจ้า่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้
ปันผลในอัตราหุน้ละ 0.1111 บาท 

2.1.2 จํานวนหุน้คงเหลอืทยีังมไิดจ้ัดสรร 

- ไมม่ ี-  

   2.2  แบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) 

- ไมม่ ี–  

 
 



 

 3. กําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้/วสิามญัผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตักิารเพมิทนุและจดัสรรหุน้เพมิ
ทนุ 

กําหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ในวันท ี21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร  
อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนิี ชัน 4 เลขท ี1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย
กําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ในวันท ี12 มนีาคม 2564 (Record Date)  

 4. การขออนุญาตเพมิทนุ/จดัสรรหุน้เพมิทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการทเีกยีวขอ้ง และเงอืนไข การขอ
อนุญาต (ถา้ม)ี  

4.1  การขออนุมัตจิากทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
4.2  การดําเนนิการจดทะเบยีนการลดทนุ การเพมิทนุ รวมทังการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิเีกยีวขอ้ง

ตอ่กระทรวงพาณชิย ์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ในการรับหุน้สามัญเพมิทนุจากการจา่ยปัน

ผลเป็นหุน้ทจีดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ เขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 
 

5. วตัถปุระสงคข์องการลดทนุ เพมิทนุ และการใชเ้งนิทนุในสว่นทเีพมิ 

เพอืจัดสรรหุน้ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ  เพอืเป็นผลตอบแทนการลงทนุแกผู่ถ้อืหุน้   
 

6. ประโยชนท์บีรษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพมิทนุ/จดัสรรหุน้เพมิทนุ 

6.1 เพอืเป็นการเพมิสภาพคลอ่งสําหรับหุน้ของบรษัิท จากจํานวนหุน้จดทะเบยีนทจีะเพมิมากขนึ 

6.2 เพอืรักษาสภาพคลอ่งของเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิท 

7. ประโยชนท์ผีูถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพมิทนุ/จดัสรรหุน้เพมิทนุ 

ผูถ้อืหุน้ทไีดร้ับการจดัสรรหุน้ปันผลครังน ีจะมสีทิธเิทา่เทยีมกบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททกุประการ และมี
สทิธใินการไดร้ับเงนิปันผลจากการดําเนนิงานเทา่กบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท  

 
8. รายละเอยีดอนืใดทจํีาเป็นสําหรบัผูถ้อืหุน้เพอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพมิทนุ/

จดัสรร               หุน้เพมิทนุ 

 -ไมม่-ี 
 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนนิการในกรณีทคีณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พมิทนุ/จดัสรรหุน้เพมิทนุ 

ขนัตอนการดําเนนิการ วัน เดอืน ปี 
วันประชมุคณะกรรมการครังท ี1/2564 25 กมุภาพันธ ์2564 
วันกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
(Record Date) 

12 มนีาคม 2564 

วันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564  21 เมษายน 2564 
วันจดทะเบยีนลดทนุจดทะเบยีน และวันจดทะเบยีนเพมิทนุจดทะเบยีนกบักรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

ภายใน 14 วันนับจากวันประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 

วันกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้ับปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564  
วันจา่ยปันผลเป็นเงนิสดและเป็นหุน้ปันผล 20 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 



 

 

 บรษัิทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนถีกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
  

                 ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
                         (นายสมบัต ิ ลสีวัสดติระกลู) 
                 ประธานกรรมการบรหิาร   
 
  


