ที่ 2S_ BoD002/2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรือ
่ ง

แจ ้งมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ และกําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ปี 2563

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ
่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
มีมติทส
ี่ ําคัญสรุปได ้ดังนี้
ิ้ สุด ณ วั น ที่ 31
1. มีม ติใ ห ้เสนอที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาและอนุ มั ต ิง บการเงิน ของบริษั ท สํ า หรั บ รอบปี บั ญ ชีส น
ธันวาคม 2562 ซึง่ ได ้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแล ้ว
2. มีม ติใ ห ้เสนอที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาและอนุ มั ต ิก ารจ่ า ยปั น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิน การในปี 2562 (วั น ที่ 1
มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จ่ายปั นผลสําหรับปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.14 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 63.0 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเงิน
ปั นผลจ่ายประมาณร ้อยละ 53.33 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 ในส่วนของธุรกิจทีไ่ ม่ได ้
รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึง่ เสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลในอัตราร ้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ทัง้ นี้ เงินปั นผล
ทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายตามอัตราทีก
่ ฎหมายกําหนดไว ้ โดยจะนํ าปั นผลส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดชําระภาษี หัก ณ ที่
จ่าย ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาได ้รับเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปั นผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร
อนึง่ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ
่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได ้มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่า งกาล
เป็ นเงิน สดจากผลการดํ า เนินงานเฉพาะของบริษั ท สํ า หรับ งวด 6 เดือ นแรกของปี 2562 (วั น ที่ 1 มกราคม – 30
มิถน
ุ ายน 2562) ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 31.5 ล ้านบาท โดยได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลดังกล่าวไปเมือ
่ วันที่ 12 กันยายน 2562 ดังนัน
้ คงเหลือเงินปั นผลทีจ
่ ะจ่ายในครัง้ นี้ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท รวม
เป็ นจํานวนประมาณ 31.50 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ และกําไรสะสม ของงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวด 6 เดือน
หลังของปี 2562 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562)
ทัง้ นี้ สิทธิในการรับปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่น อน ขึน
้ อยู่กับการพิจารณาอนุมัตจ
ิ ากที่ประชุมสามัญ ผู ้ถือ หุ ้น
ประจํ า ปี 2563 ในวั น ที่ 21 เมษายน 2563 หากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถ้ ื อ หุ น
้ มี ม ติอ นุ มั ต ิใ ห จ้ ่ า ยเงิน ปั นผลตามที่
่ ผู ้ถือหุ ้นที่มีส ท
ิ ธิรั บเงินปั น ผล (Record Date) คือวันที่ 20
คณะกรรมการบริษัทเสนอ กําหนดให ้วันกําหนดรายชือ
มีนาคม 2563 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
3. มีมติให ้เสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ กรรมการทีอ
่ อกตามวาระในปี นี้ จํานวน 3 ท่าน กลับ
เข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ดังต่อไปนี้
ก. ดร. ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกล
ุ

กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน

ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ

กรรมการ

4. มีมติให ้เสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการประจํ าปี 2563 ในอัตรา
เดียวกันกับปี 2562 โดยเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย
้ ประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนั สในวงเงินรวมไม่
เกิน 4,000,000 บาท สําหรับกรรมการทีม
่ ฐ
ี านะเป็ นผู ้บริหารของบริษัท จะไม่ได ้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

5. มีมติให ้นํ าเสนอที่ประชุม ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมั ตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญ ชีจ ากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํ ากัด เป็ นผู ้สอบ
่ ต่อไปนี้
บัญชีของบริษัทประจําปี 2563 ดังรายชือ
* นายสมคิด เตียตระกูล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
ั วาล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
* นางสาวกัญญาณั ฐ ศรีรัตน์ชช
* นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
* นายนรินทร์ จูระมงคล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ
* นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
* นางสาวอมรจิต เบ ้าหล่อเพชร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 และ/หรือ
โดยกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 1,845,000 บาทต่อปี

6. กําหนดให ้เรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห ้องสาทร
้ 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ
1 อาคารคิวเฮ ้าส์ ลุมพินี ชัน
วาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่

1
2
3
4
5
6
7
8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2562
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 2562 สําหรับรอบบัญชีสน
พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ายปั นผล
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระและแต่งตัง้ กรรมการใหม่
พิจารณาอนุมัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563
พิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

่ ผู ้มีสท
ิ ธิเข ้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563
7. มีมติอนุมัตใิ ห ้กําหนดรายชือ
(Record Date)
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัต ิ ลีสวัสดิต
์ ระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

