
 
 

 
ที ่  2S_ BoD002/2565 
 
       วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2565 
 
เร ือ่ง แจง้จา่ยปันผลเป็นหุน้และเงนิสด, เพิม่ทุนจดทะเบยีน และกาํหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2565   
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย    1.  แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
 
 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 2 เอส เมทลั จํากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 มี
มตทิีสํ่าคญัสรปุไดด้งันี ้
 
1. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั สําหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
 

2. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจา่ยปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานปี 2564  ในรปูของเงนิสดและ
หุน้ปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.57 บาท เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกนิ 285.00 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่าย
ประมาณ 40.02% จากกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในปี 2564 ในส่วนของธรุกจิทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุน (Non-BOI)  ซึง่เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของกาํไรสทุธ ิ 

 

อน่ึง ตามมตปิระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่3/2564 เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2564 ไดม้มีตจิา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล

เป็นเงินสดจากผลการดําเนินงานเฉพาะของบรษิัทสําหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 (วนัที่ 1 มกราคม – 30 

มิถุนายน 2564) ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท คดิเป็นจํานวนเงินประมาณ 100.00 ลา้นบาท จ่ายเมื่อวนัที ่6 กนัยายน 

2564 ดงัน้ัน คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจา่ยในคร ัง้นีใ้นอตัราหุน้ละ 0.37 บาท รวมเป็นจาํนวนประมาณ 185 ลา้นบาท โดย

มรีายละเอยีด ดงันี ้
 

2.1 จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล ในมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท คดิเป็นอตัราปันผลหุน้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 49,999,794 บาท  
อน่ึง ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการคํานวณตามสดัส่วนการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าวแลว้ บรษิทัจะ
ตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิง้ และจา่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
 

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 134,999,445.42 บาท (ทัง้นี ้เศษ
หุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 2.1 ทีจ่่ายเงนิสดใหก้บัผูถ้อืหุน้แทน อาจมผีลทําใหเ้งนิปันผลทีจ่่ายในรูปเงนิสด
มีจํานวนมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจํานวนเงินปันผลทีจ่่ายทัง้สองส่วนจะมีจํานวนเงินรวมไม่เกนิ 185.00 
ลา้นบาท) 

 
เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่ายตามอตัราทีก่ฎหมายกําหนดไว ้โดยจะนําเงินปันผลส่วนทีเ่ป็นเงินสด
ชาํระภาษีหกั ณ ทีจ่่าย ซึง่ผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดร้บัเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตาม
มาตรา 40 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร  

การจา่ยปันผลของบรษิทัตามขอ้ 2.1 และ ขอ้ 2.2 สามารถสรปุไดเ้ป็นดงันี ้

 หน่วย : บาทต่อหุน้ 

หุน้ปันผล (ในอตัรา 10  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล) 0.100 

เงนิสดปันผล 0.270 
รวมจา่ยปันผลคร ัง้นี ้ 0.370 
หกั ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย (10%) (0.037) 
คงเหลอืประมาณ 0.333 

 



 
 

 หน่วย : บาทต่อหุน้ 

แบ่งออกเป็น  
- หุน้ปันผล (ในอตัรา 10  หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล) 0.100 
- เงนิสด 0.233 

 
 
อน่ึง สิทธิในการรบัปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้
ประจําปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565  หากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเสนอ  และใหว้นักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) เป็นวนัที ่16 มนีาคม 
2565  และกาํหนดจา่ยปันผลในวนัที ่19 พฤษภาคม 2565 
 

3. มีมติใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 
บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ําหน่าย จํานวน 1,049 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท ทีเ่หลอืจากการ
จดัสรรหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี ้ 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 499,997,946 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนั
เกา้รอ้ยสีส่บิหกบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 499,997,946  หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนั
เกา้รอ้ยสีส่บิหกหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 499,997,946  หุน้ (สีร่อ้ยเกา้สบิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนั

เกา้รอ้ยสีส่บิหกหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 
ทัง้นี ้ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มอํีานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืดําเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน  
 

4. มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท (ภายหลงัการลดทุน) เดิม 
499,997,946  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 549,997,741 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จํานวน 
49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั  และแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี ้ 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 549,997,741 บาท (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนัเจ็ด
รอ้ยสีส่บิเอ็ดบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 549,997,741  หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนัเจ็ด
รอ้ยสีส่บิเอ็ดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั : 549,997,741  หุน้ (หา้รอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจ็ดพนัเจ็ด

รอ้ยสีส่บิเอ็ดหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 
 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มอํีานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคํา หรอืดําเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน 
 
 



 
 

5. มมีตใิหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 49,999,795 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
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

6. มมีตใิหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระในปีนี ้ทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

 ก. นายสรุพล  สตมิานนท ์ รองประธานกรรมการ / ปธ. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  

 ข.  นางสาวบุญศร ี ปัญญาเป่ียมศกัดิ ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุสายบญัชแีละการเงนิ  

 ค.  นายปรดีา  วงศส์ถติพร   กรรมการ 

 
และกาํหนดค่าตอบแทนสําหรบักรรมการประจําปี 2565 ในอตัราเดยีวกนักบัปี 2564 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน ค่า
เบีย้ประชมุและค่าตอบแทนพเิศษหรอืโบนัสในวงเงนิรวมไม่เกนิ 4,000,000 บาท สําหรบักรรมการทีม่ฐีานะเป็นผูบ้รหิาร
ของบรษิทั จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าว 
 

7. มมีตใิหนํ้าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัประจาํปี 2565 ดงัรายชือ่ต่อไปนี ้

*  นางสาวกญัญาณัฐ  ศรรีตันช์ชัวาล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื 
*  นางสาวลกัษม ีดตีระกลูวฒันผล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9056 และ/หรอื 
*  นางสาวศรณัญา  อคัรมหาพาณิชย ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9919 และ/หรอื 
*  นางสาวอมรจติ  เบา้หล่อเพชร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10853 และ/หรอื 
*  นางสาวเกษณี  สระทองพูล     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 9262 

โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชสํีาหรบัปี 2565 ในอตัราเดยีวกนักบัปีกอ่น เป็นจาํนวนเงนิ 1,961,000 บาทต่อปี  
 
8. กาํหนดใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร 

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

 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2564 สําหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและการจา่ยปันผล 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946  บาท 

โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจาํนวน 1,049  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบยีน 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจาก 499,997,946  บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จํานวน 549,997,741  บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้
หุน้ละ 1 บาท หรอืคดิเป็นมูลค่าจาํนวน 49,999,795 บาท  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีน 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  1 บาท 
เพือ่รองรบัการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวน 49,999,795 หุน้  

วาระที ่10 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 



 
 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2565 
วาระที ่12 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2565 
วาระที ่13 พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร มีอํานาจในการพิจารณา กําหนดวนั เวลา สถานที ่และรูปการจดัประชมุใหม่ 
หากเกดิกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยั โดยตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

9. มีมติอนุมตัิใหก้ําหนดรายชือ่ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวนัที่ 16 มีนาคม 2565  
(Record Date)  

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
(นายสมบตั ิลสีวสัดิต์ระกลู) 
กรรมการผูม้อํีานาจ 



 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565 

ขา้พเจา้บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “2S”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัคร ัง้ที ่1/2565 
เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถงึ  12.30 น.  เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การลดทุน/การเพิม่ทนุ 

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิกีย่วกบัการลดทุนจดทะเบยีน และเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงันี ้

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่

เหลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผล ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 จํานวน 1,049 หุน้ มูลค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 1,049 บาท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิทัจากเดิม 499,997,946 บาท เป็น 549,997,741 บาท โดยการออกหุน้สามญั
ใหม่จํานวน 49,999,795 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,795  บาท โดยเป็นการเพิม่ทุน
ในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 
 

มูลคา่ทีต่ราไว ้
(บาทตอ่หุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 49,999,795 1 49,999,795 
       การใชเ้งนิทุน     

  แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
       (General Mandate)     

 2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน  

   2.1  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน  

การจดัสรร จาํนวนหุน้ 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซือ้ 
และชาํระเงินคา่

หุน้ 

หมายเหตุ 

จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
เดมิเพือ่รองรบัการ
จา่ยปันผลเป็นหุน้
สามญั 

49,999,795 10:1 จดัสรรใหผู้ถ้อื
หุน้เดมิโดยไม่
คดิมูลค่า 

- วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่

มสีทิธไิดร้บัปันผล :  
16 มนีาคม 2565 
วนัจา่ยปันผล :  

19 พฤษภาคม 2565 

 2.1.1 การดําเนินการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้  

สําหรบัการจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญั หากมเีศษของหุน้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

2.1.2 จาํนวนหุน้คงเหลอืทีย่งัมไิดจ้ดัสรร 

- ไม่ม ี-  

   2.2  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

- ไม่ม ี–  

 

 

 
 



 

 3. กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้/วสิามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ในวนัที ่21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งสาทร  อาคาร
ควิเฮา้ส ์ลมุพนีิ ช ัน้ 4 เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชือ่ผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่16 มนีาคม 2565 (Record Date)  

 4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเง่ือนไข การขอ
อนุญาต (ถา้ม)ี  

4.1  การขออนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 
4.2  การดําเนินการจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุน รวมทัง้การแกไ้ขหนังสือบรคิณหส์นธทิี่เกีย่วขอ้งต่อ

กระทรวงพาณิชย ์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนจากการจา่ยปันผลเป็นหุน้

ทีจ่ดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ เขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

5. วตัถุประสงคข์องการลดทุน เพิม่ทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

เพือ่จดัสรรหุน้ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ  เพือ่เป็นผลตอบแทนการลงทุนแกผู่ถ้อืหุน้   
 

6. ประโยชนท์ีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

6.1 เพือ่เป็นการเพิม่สภาพคล่องสําหรบัหุน้ของบรษิทั จากจาํนวนหุน้จดทะเบยีนทีจ่ะเพิม่มากขึน้ 

6.2 เพือ่รกัษาสภาพคล่องของเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 

7. ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ปันผลคร ัง้นี ้จะมีสทิธเิท่าเทยีมกบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทุกประการ และมีสทิธใิน
การไดร้บัเงนิปันผลจากการดําเนินงานเท่ากบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั  

 
8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่าํเป็นสําหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/

จดัสรร               หุน้เพิม่ทุน 

 -ไม่ม-ี 
 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ขัน้ตอนการดําเนินการ วนั เดอืน ปี 

วนัประชมุคณะกรรมการคร ัง้ที ่1/2565 24 กมุภาพนัธ ์2565 

วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 (Record 
Date) 

16 มนีาคม 2565 

วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 21 เมษายน 2565 

วนัจดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีน และวนัจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันับจากวนัประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัปันผล (Record Date) 16 มนีาคม 2565  

วนัจา่ยปันผลเป็นเงนิสดและเป็นหุน้ปันผล 19 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 



 

 บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
  

                 ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
                                     (นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกลู) 
               กรรมการผูม้อํีานาจ  
 
  


