ที่ 2S_ BoD002/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรือ
่ ง

แจ ้งจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด, กาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ปี 2561

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ
่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
มีมติทส
ี่ าคัญสรุปได ้ดังนี้
ิ้ สุด ณ วั น ที่ 31
1. มีม ติใ ห ้เสนอที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาและอนุ มั ต งิ บการเงิน ของบริษั ท ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชีส น
ธันวาคม 2561 ซึง่ ได ้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแล ้ว
2. มีมติให ้เสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไรสุทธิและจ่ายปั นผลสาหรับผลการดาเนินการในปี
2561 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 5,000,000 บาท ซึง่ คิดเป็ นร ้อยละ 4.80 ของกาไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะบริษั ทในปี 2561 รวมเป็ นส ารองตามกฎหมาย 45,000,000 บาท ครบตามอั ต ราที่ต ้องส ารองตาม
กฎหมายร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2.2 จ่ายปั นผลสาหรับปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.14 บาท เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 63.0 ล ้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร ้อยละ 60.45 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2561 ในส่วน
ของธุรกิจทีไ่ ม่ได ้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึง่ เสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลในอัตราร ้อยละ 20 ของ
กาไรสุทธิ ทัง้ นี้ เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายตามอัตราทีก
่ ฎหมายกาหนดไว ้ โดยจะนาปั นผลส่วน
่
ทีเ่ ป็ นเงินสดชาระภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย ซึงผู ้ถือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาได ้รับเครดิตภาษี ในการคานวณภาษี เงิน
ปั นผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
อนึง่ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2561 เมือ
่ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได ้มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลเป็ นเงินสดจากผลการดาเนินงานเฉพาะของบริษัทสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม
2561 – 30 มิถุน ายน 2561) ในอัต ราหุ ้นละ 0.07 บาท คิด เป็ นจ านวนเงิน ประมาณ 31.5 ล ้านบาท โดยได ้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมือ
่ วันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนัน
้ คงเหลือเงินปั นผลทีจ
่ ะจ่ายในครัง้ นีใ้ น
อัตราหุ ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นจานวนประมาณ 31.50 ล ้านบาท จากกาไรสุทธิ และกาไรสะสม ของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
ทัง้ นี้ สิทธิในการรับปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน ขึน
้ อยู่กับการพิจารณาอนุ มัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ าปี 2562 ในวั น ที่ 24 เมษายน 2562 หากที่ป ระชุม สามั ญ ผู ถ้ ือ หุ ้น มีม ติอ นุ มั ต ิใ ห ้จ่ า ยเงิน ปั นผลตามที่
่ ผู ้ถือ หุ ้นทีม
ิ ธิรั บ เงินปั น ผล (Record Date) คือ วัน ที่ 9
คณะกรรมการบริษั ทเสนอ ก าหนดให ้วันก าหนดรายชือ
่ ีส ท
พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
3. มีมติให ้เสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัต แ
ิ ต่งตัง้ กรรมการทีอ
่ อกตามวาระในปี นี้ จานวน 3 ท่าน กลับ
เข ้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ดังต่อไปนี้
ก. นายสุรพล สติมานนท์

กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข. นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร
ค. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร

กรรมการ

4. มีมติให ้เสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2562 ในอัตรา
เดียวกันกับปี 2561 โดยเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย
้ ประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนั สในวงเงินรวมไม่
เกิน 4,000,000 บาท สาหรับกรรมการทีม
่ ฐ
ี านะเป็ นผู ้บริหารของบริษัท จะไม่ได ้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
5. มีมติให ้นาเสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผู ้สอบ
่ ต่อไปนี้
บัญชีของบริษัทประจาปี 2562 ดังรายชือ
* นายสมคิด เตียตระกูล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
ั วาล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
* นางสาวกัญญาณั ฐ ศรีรัตน์ชช
* นายธีรศักดิ์ ฉั่ วศรีสกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
* นายนรินทร์ จูระมงคล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
โดยกาหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีสาหรับปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 1,845,000 บาทต่อปี
6. กาหนดให ้เรียกประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห ้องสาทร 1
้ 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ
อาคารคิวเฮ ้าส์ ลุมพินี ชัน
การประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2561
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี 2561 สาหรับรอบบัญชีสน
พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ายปั นผล
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระและแต่งตัง้ กรรมการใหม่
พิจารณาอนุมัตก
ิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
พิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

่ ผู ้มีสท
ิ ธิเข ้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562
7. มีมติอนุมัตใิ ห ้กาหนดรายชือ
(Record Date)
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัต ิ ลีสวัสดิต
์ ระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

