ที่ 2S_ BoD002/2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เรือ่ ง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ครัง้ ที่ 1
2. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F-53-4)
ด้ว ยที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท 2 เอส เมทัล จํ า กัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติทส่ี าํ คัญสรุปได้ดงั นี้
1. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว
2. มีม ติใ ห้เ สนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิก ารจัด สรรกํ า ไรสุท ธิแ ละจ่ า ยปั น ผลสํา หรับ ผลการ
ดําเนินการในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 บริษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมาย 30,000,000 บาท ครบตามจํานวนขัน้ ทีก่ ฎหมายกําหนดร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มกี ารจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก
2.2 จ่ายปั นผลสําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 154.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่าย
ประมาณร้อยละ 46.07 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษทั ในปี 2559 โดยเป็ นการจ่ายปั น
ผลจากผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษทั ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (NonBOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ทัง้ นี้ เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหัก
ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยตามอัตราทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ โดยจะนําปั นผลส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ซึ่งผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาได้รบั เครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปั นผลตามมาตรา 40 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
อนึ่ง ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มมี ติจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการดําเนินงานเฉพาะของบริษทั สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
(วันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ
24 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนัน้ คงเหลือ
เงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายในครัง้ นี้ในอัตราหุน้ ละ 0.4333 บาท รวมเป็ นจํานวนประมาณ 130.00 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตรา 3 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล หรือ
เป็ นจํานวนไม่เกิน 99,999,990 หุน้ (คํานวณตามจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจํานวน 299,999,971 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท หรือคิดเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 99,999,990 บาท
อนึ่ง ในกรณีท่ผี ูถ้ ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปั นผล
ดังกล่าวแล้ว บริษทั จะตัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิง้ และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็ นหุน้
ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.3333 บาท
2.2.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 29,999,998 บาท
(ทัง้ นี้ เศษหุน้ จากการจ่ายหุน้ ปั นผลตามข้อ 2.2.1 ทีจ่ ะจ่ายเงินสดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แทน อาจมีผลทํา
ให้เงินปั นผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจํานวนมากกว่า 29,999,998 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวม
จํานวนเงินปั นผลทีจ่ า่ ยทัง้ สองส่วนจะมีจาํ นวนเงินรวมเท่ากับ 129,999,988 บาท)
การจ่ายปั นผลของบริษทั ตามข้อ 2.2.1) และ ข้อ 2.2.2) สามารถสรุปได้เป็ นดังนี้
หุน้ ปั นผล (ในอัตรา 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล)
เงินสดปั นผล
รวมจ่ายปั นผล
หัก ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย (10%)
คงเหลือประมาณ
แบ่งออกเป็ น
- หุน้ ปั นผล (ในอัตรา 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล)
- เงินสด

หน่วย : บาทต่อหุน้
0.3333
0.1000
0.4333
(0.04333)
0.38997
0.3333
0.05667

ทัง้ นี้ สิทธิในการรับปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 หากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้
จ่ายเงินปั นผลตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เสนอ กําหนดให้วนั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล
(Record Date) คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12
พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
3. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั ใิ ห้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญครัง้ ที่ 1 ของ
บริษทั (2S-W1) ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย (กรณีมเี ศษให้ปัดทิ้ง) คิด
เป็นจํ า นวน 99,999,990 หน่ ว ย (คํ า นวณจากทุ น ชํ า ระแล้ว ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ง มีจํ า นวน
299,999,971 หุน้ ) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า และกําหนดราคา
การใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุน้ (เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิเท่ากับ 2 ปี รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทัง้ นี้ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษัท (2S-W1) ยังมีความไม่แน่ นอน
ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 หากที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เสนอ กําหนดให้วนั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date)
คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ: ในการนี้ หุ้น ปั น ผลที่ ผ ้ถู ือ หุ้น จะได้ร บั โดยวิ ธ ี ปิ ดสมุด ทะเบีย นในวัน ที่ 12 พฤษภาคม
2560 จะไม่ ไ ด้ ร บั การจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้น สาม ญ
ั ครัง้ ที่ 1 ของบริ ษ ัท (2S-W1)
เนื่ อ งจากได้ก าํ หนดวัน ปิ ดสมุด ทะเบีย นสํา หรับ สิ ท ธิ ใ นการรับ ปั น ผลและสิ ท ธิ ใ นการรับ ใบสํา คัญ
แสดงสิ ทธิ เป็ น วัน เดีย วกัน
อนึ่ง ในกรณีทก่ี รรมการของบริษทั ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเพิม่ ทุน หากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั
ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้สทิ ธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ จาก
กรรมการนัน้ แทนบริษทั ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
4. มีม ติใ ห้เ สนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิล ดทุ น จดทะเบีย นจากเดิม 299,999,985 บาท เป็ น
299,999,971 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้จาํ หน่ายซึง่ เป็ นหุน้ สามัญจดทะเบียนทีเ่ หลือจากการ
จัดสรรหุน้ ปั นผลตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 และไม่ได้มไี ว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ
หลักทรัพย์ใดๆ ของบริษทั จํานวน 14 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจด
:
299,999,971 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่
ทะเบียน
เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น :
299,999,971 หุน้
(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่
เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุน้ )
:
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
:
299,999,971 หุน้
(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่
เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ :
-ไม่ม-ี

ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
คําสังของนายทะเบี
่
ยน
6. มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียน
(ภายหลังการลดทุน) จํานวน 299,999,971 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 499,999,951 บาท โดยการ
ออกหุ้น สามัญ ใหม่ จํ า นวน 199,999,980 หุ้น มูล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท หรือ คิด เป็ น มูล ค่ า จํ า นวน
199,999,980 บาท รายละเอียดเพิม่ เติมเป็ นไปตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน ตามทีป่ รากฎในเอกสารแนบ
2
7. มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจด
:
499,999,951 บาท (สีร่ อ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้า
ทะเบียน
พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น :
499,999,951 หุน้
(สีร่ อ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้า
พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
:
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
:
499,999,951 หุน้
(สีร่ อ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้า
พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ :
-ไม่ม-ี
ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
คําสังของนายทะเบี
่
ยน
8. มติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 199,999,980 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 99,999,990 หุน้ เพือ่ รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ ในอัตราส่วน 3
หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล
ทัง้ นี้ กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายปั นผลใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
8.2 จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 99,999,990 หุน้ จัดสรรเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (2S-W1)

ทัง้ นี้ กําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คือวันที่
11
พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ; ในการนี้ หุ้น ปั น ผลที่ ผ ้ถู ือ หุ้น จะได้ร บั โดยวิ ธ ี ปิ ดสมุด ทะเบีย นในวัน ที่ 12 พฤษภาคม
2560 จะไม่ ไ ด้ ร บั การจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้น สาม ญ
ั ครัง้ ที่ 1 ของบริ ษ ัท (2S-W1)
เนื่ อ งจากได้ก าํ หนดวัน ปิ ดสมุด ทะเบีย นสํา หรับ สิ ท ธิ ใ นการรับ ปั น ผลและสิ ท ธิ ใ นการรับ ใบสํา คัญ
แสดงสิ ทธิ เป็ น วัน เดีย วกัน
อนึ่ง รายละเอียดเพิม่ เติมเป็ นไปตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน ตามทีป่ รากฎในเอกสารแนบ 2
9. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระในปี น้ี จํานวน
3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. ดร.ครรชิต สิงห์สวุ รรณ์
ประธานกรรมการบริษทั , ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
กรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ
กรรมการ
10. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2560
ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 โดยเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส
ในวงเงิน รวมไม่เ กิน 4,000,000 บาท สํา หรับ กรรมการที่ม ีฐ านะเป็ น ผู้บ ริห ารของบริษัท จะไม่ ไ ด้ร ับ
ค่าตอบแทนดังกล่าว
11. มีมติให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2560 ดังรายชือ่ ต่อไปนี้
* นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
* นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3322 และ/หรือ
* นายธีรศักดิ์ ฉัวศรี
่ สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
* นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6977
โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 1,710,000 บาทต่อปี และให้รายงานที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบถึงค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากมติผถู้ อื หุน้ อนุ มตั คิ ่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ไว้ เ ดิม จํ า นวน 570,000 บาท รวมเป็ น 1,660,000 บาท เนื่ อ งจากผู้ส อบบัญ ชีข องบริษั ท แกรนด์
อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จํากัด ถอนตัวการจัดทํางบการเงินตรวจสอบปี 2559 กระทันหัน

12. กําหนดให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
สาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559
วาระที่ 3
พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2559 สําหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ายปั นผล
วาระที่ 5
พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญครัง้ ที่ 1 ของบริษทั
(2SW1) ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมเี ศษให้ปัดทิง้ )
คิดเป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 99,999,990 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วน
การถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า และกําหนดราคาการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ
7.50 บาทต่อหุน้ (เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปี
วาระที่ 6
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 299,999,985 บาท เป็ น
299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจํานวน 14 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
วาระที่ 7
พิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 8
พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 299,999,971 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 199,999,980
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าจํานวน 199,999,980 บาท
วาระที่ 9
พิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 199,999,980 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 99,999,990 หุน้ และรองรับ
การใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (2S-W1) จํานวน
99,999,990 หุน้
วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุ มตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560
วาระที่ 13 พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
วาระที่ 14 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
13. มีมติอนุ มตั ใิ ห้กาํ หนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันที่ 20 มี น าคม
2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2560
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิท ธิค รั ง้ ที่ 1 หรื อ 2S-W1
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิท ธิท่ จี ะซือ้ หุ้น สามัญของบริษัท ที่จ ัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูถ ือ หุ้น เดิม ของบริษัท ครั ง้ ที่ 1
(2S-W1)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภท
ชนิด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนwarrant ออกและเสนอ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วิธีการเสนอขาย

จํานวนหุ้นสามัญที่สํารองเพื่อ
การใช้ สทิ ธิตาม2S-W1

อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาใช้ สทิ ธิ
วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

ตลาดรองใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองหุ้นสามัญ

บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “2S”)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ “2S-W1”)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกและเสนอขาย
99,999,990 หน่วย
หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท
เป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดเศษทิ ้ง) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ซึ่งจะเป็ น วัน ที่ ภ ายหลังจากที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจํ าปี 2560 ในวัน ที่ 26 เมษายน
2560 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ “2S-W1”)
99,999,990 หุ้น (มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ เท่ า กับ 1 บาท) คิ ด เป็ น ร้ อยละ 33.33 ของจํ า นวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจํานวน 299,999,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1 บาท)
อย่างไรก็ตาม หากนําหุ้นปั นผลมารวมคํานวณด้ วย จํานวนหุ้นสามัญที่สํารองเพื่อการใช้
สิทธิตาม 2S-W1 จํานวน 99,999,990 หุ้น จะคิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
ภายหลังการจ่ายหุ้นปั นผล ซึง่ มีจํานวน 399,999,961 หุ้น
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ)
ราคาการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1
บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้มีอํานาจ
ในการกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ได้ ในวันที่ 30 ของเดือน
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะใช้
สิท ธิ ค รั ง้ แรกได้ ในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2560 และวัน ใช้ สิท ธิ วัน สุด ท้ า ยจะตรงกับ วัน ที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท
ให้ เลื่อนวันใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สิทธิดงั กล่าว อนึง่ ระยะเวลา
แสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะต้ องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
บริ ษั ท จะนํ า ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ปจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย
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นายทะเบียน
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ

เงื่อ นไขอื่น ๆ

ผลกระทบต่ อ ผู้ถ ือ หุ้น

ในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์ ห นึ่งดังต่อ ไปนี ้ ทัง้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ รักษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้น
หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาหุ้นที่คํานวณได้ ตาม
วิธีการที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนันหรื
้ อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุ้นนัน้ และเป็ นวิธีการคํานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกําหนด
ราคาหรื อคํานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว ตํ่ากว่าราคาหุ้นที่คํานวณตามวิธีที่ใช้ ราคาตลาดในระหว่างเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ นัน้ และเป็ นวิธีการคํานวณตามที่ได้
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ ผลประโยชน์ ตอบแทนใดๆ
ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้ อยไป
กว่าเดิม
ทั ง้ นี ้ มอบหมายให้ คณ ะกรรมการบริ ห ารหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณ ะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปรับ หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิ และราคาใช้ สทิ ธิ
ให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญ แสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นสามัญ ที่ อ อกเนื่ องจากการใช้ สิท ธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ เข้ าจดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะมีสทิ ธิและสภาพ
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ทุกประการ
2. บริ ษั ท ได้ มีม ติให้ จ่ายหุ้น ปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษั ทตามสัดส่วนการถื อ หุ้น ใน
อัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมเป็ นจํานวน 99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
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3.

ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในคราวเดียวกันกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดย
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิดงั กล่าวในวันเดียวกัน คือ วันที่ 12 พฤษภาคม
2560 ทัง้ นี ้ เนื่ องจากบริ ษัทได้ จัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนที่
กําหนด ดังนัน้ ในการคํานวณผลกระทบของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้น
จะนําเอาหุ้นปั นผลมารวมคํานวณด้ วย
นอกจากหุ้ น สามัญ จํ า นวน 99,999,990 หุ้น (มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท) ที่ ไ ด้
จัดสรรไว้ รองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม บริ ษัทอาจจะ
ต้ องเพิ่มทุนขึ ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ

ดังนัน้ สามารถสรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ ดงั นี ้
1. ด้ านการลดลงของสัด ส่ วนการถือ หุ้น (Control Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
= 1-[Qo / Qn]
โดยที่
Qp
= จํานวนหุ้นชําระแล้ ว ซึง่ เท่ากับ 300.00 ล้ านหุ้น
Qd
= จํานวนหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qw1
= จํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qo
= จํานวนหุ้นชําระแล้ วและหุ้นปั นผล = Qp + Qd ซึง่ เท่ากับ 400.00 ล้ านหุ้น
Qn
= จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
= Qo + Qw1 ซึง่ เท่ากับ 500.00 ล้ านหุ้น
ผลกระทบ
20.00%

Control Dilution

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
สิ ท ธิ ทัง้ จํ า นวน ผู้ถื อ หุ้ นเดิ ม จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นการลดลงของสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Control Dilution)
เนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้ อยละ
20.00
2. ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร = (EPSo - EPSnew) / EPSo
โดยที่
EPSo = กําไรสุทธิ / Qo
EPSnew = กําไรสุทธิ / (Qo + Qn)
Qp
= จํานวนหุ้นชําระแล้ ว ซึง่ เท่ากับ 300.00 ล้ านหุ้น
Qd
= จํานวนหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
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Qw1
= จํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qo
= จํานวนหุ้นชําระแล้ วและหุ้นปั นผล = Qp + Qd ซึง่ เท่ากับ 400.00 ล้ านหุ้น
Qn
= จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
= Qo + Qw1 ซึง่ เท่ากับ 500.00 ล้ านหุ้น
ในการคํ านวณได้ แทนที่ กําไรสุท ธิ ในสูตรด้ วยกํ าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษั ทสําหรับ ปี 2559 ที่เท่ากับ
334.31 ล้ านบาท
ผลกระทบ
Earning Dilution
20.00%
ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทมีการใช้
สิทธิทงจํ
ั ้ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็ น
การออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้ อยละ 20.00
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po
โดยที่
Pp
= ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2560) ซึง่ เท่ากับ 8.26 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท)
Pw1
= ราคาใช้ สิ ท ธิ ข องใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ครั ง้ ที่ 1 ซึ่ง เท่ า กับ
7.50 บาทต่อหุ้น
Po
= ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นภายหลังการจ่ายหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ Po = (Pp x Qp) / Qo = 6.20 บาทต่อหุ้น
Pn
= ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทังหมดภายหลั
้
งการใช้ สิทธิ ซึง่ เท่ากับ
Pn = [(Po x Qo) + (Pw1 x Qw1)] / (Qo + Qw1)
Qp
= จํานวนหุ้นชําระแล้ ว ซึง่ เท่ากับ 300.00 ล้ านหุ้น
Qd
= จํานวนหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qw1
= จํานวนหุ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เท่ากับ 100.00 ล้ านหุ้น
Qo
= จํานวนหุ้นชําระแล้ วและหุ้นปั นผล = Qp + Qd ซึง่ เท่ากับ 400.00 ล้ านหุ้น
Qn
= จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
= Qo + Qw1 ซึง่ เท่ากับ 500.00 ล้ านหุ้น

Price Dilution

ผลกระทบ
ไม่มีการลดลงของราคา

เนื่ องจากราคาใช้ สิทธิ ของใบสําคัญ แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ภายหลังการจ่ายหุ้นปั นผล ซึง่ เท่ากับ 6.20 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ ไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคา
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เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิท ธิค รั ง้ ที่ 1 หรื อ 2S-W1
รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้น รองรั บ
วิธ ีก ารคํานวณสัด ส่ วนจํานวน
หุ้น รองรั บ
โดยที่
จํานวนหุ้น รองรั บ Warrant ที่
เสนอขายในครั ง้ นี ้
จํานวนหุ้น ที่จ าํ หน่ ายได้ แ ล้ ว
ทัง้ หมดของบริษัท
ดังนัน้
สัด ส่ วนจํานวนหุ้น รองรั บ

=

จํ านวนหุ้น รองรับ Warrant ที่ เสนอขายในครั ง้ นี ้ / จํ า นวนหุ้น ที่ จํ าหน่ ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท

=

99,999,990 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น)

=

299,999,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ เป็ น 1.00 บาทต่อหุ้น)

=
=

99,999,990 หุ้น / 299,999,971 หุ้น
33.33%

อย่างไรก็ตาม หากนําหุ้นปั นผลมารวมคํานวณด้ วย สัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับจะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี ้
สัด ส่ วนจํานวนหุ้น รองรั บ (รวม
หุ้น ปั น ผล)

=

99,999,990 หุ้น / (299,999,971 + 99,999,990) หุ้น

=

25.00%
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เอกสารแนบ 2-แบบรายงานการเพิ่ม ทุน
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ม ทุน
บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
วัน ที่ 23 กุม ภาพัน ธ์ 2560
ข้ าพเจ้ าบริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “2S”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน /การเพิ่ม ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
-

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 299,999,985 บาท เป็ น 299,999,971 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจาก
การจัดสรรหุ้นปั นผล และไม่ได้ มีไว้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริ ษัท จํานวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 14 บาท

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 299,999,971 บาท เป็ น 499,999,951 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
199,999,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 199,999,980 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่ม ทุน

199,999,980

มูล ค่ าที่ต ราไว้
(บาทต่ อ หุ้น )
1

รวม
(บาท)
199,999,980

-

-

-

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงิน ค่ า
หุ้น
-

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียด
ในเอกสารแนบ 1

-

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
(General Mandate)
2. การจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
2.1 แบบกําหนดวัต ถุป ระสงค์ ใ นการใช้ เ งิน ทุน
การจัด สรร

จํานวนหุ้น

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพื่อ
99,999,990
รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้น
สามัญ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพื่อ
99,999,990
รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
รวม 199,999,980

อัต ราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ หุ้น )

3:1

จัดสรรให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมโดยไม่
คิดมูลค่า
จัดสรรให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมโดยไม่
คิดมูลค่า

3:1

-

เอกสารแนบ 1-แบบรายงานการเพิ่ม ทุน

2.1.1

การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

สําหรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ หากมีเศษของหุ้น ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตรา
หุ้นละ 0.3333 บาท
ในกรณี ที่ ก ารจัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ค รั ง้ ที่ 1 หรื อ “2S-W1” ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีเศษหน่วยเกิดขึ ้น ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ 2S-W1 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ใช้ สิทธิและราคาการใช้ สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และผลของการปรับ
สิทธิดงั กล่าวทําให้ เกิดเศษของจํานวนหุ้นที่จะได้ รับตาม 2S-W1 ให้ ปัดเศษของหุ้นสามัญทิ ้ง
2.1.2

จํานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั มิได้ จดั สรร

- ไม่มี 2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
- ไม่มี 3. กําหนดวัน ประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น /วิส ามัญผู้ถ ือ หุ้น เพื่อ ขออนุม ัต กิ ารเพิ่ม ทุน และจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องสาทร 2 อาคารคิวเฮ้ าส์
ลุมพินี ชัน้ 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
เข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในวั น ที่ 20 มี น าคม 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) โดยวิ ธี ปิ ด สมุด ทะเบี ย น ในวัน ที่
21 มีนาคม 2560
4. การขออนุญาตเพิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน ต่ อ หน่ วยงานราชการที่เ กี่ยวข้ อ ง และเงื่อ นไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 การขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
4.2 การดํ าเนิ นการจดทะเบี ยนการลดทุน การเพิ่มทุน รวมทัง้ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่เกี่ ยวข้ องต่อกระทรวง
พาณิชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นที่จดั สรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนําใบสําคัญ แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่ออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมครัง้ ที่ 1 (2S-W1) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นเดิมครัง้ ที่ 1 (2S-W1) เข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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เอกสารแนบ 1-แบบรายงานการเพิ่ม ทุน
5. วัต ถุป ระสงค์ ข องการลดทุน เพิ่ม ทุน และการใช้ เ งิน ทุน ในส่ วนที่เ พิ่ม
5.1 การลดทุน เพื่ อ ตัด หุ้น จดทะเบี ย นที่ ยัง มิ ได้ จํ า หน่ า ย และไม่ ได้ มี ไว้ เพื่ อ รองรั บ การแปลงสภาพหลัก ทรั พ ย์ ใดๆ
ของบริ ษัท ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายมหาชนจํากัด
5.2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสําหรับเป็ นผลตอบแทนการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมครัง้ ที่ 1 (2S-W1)
5.3 การเพิ่มทุนเพื่อนําเงินที่ได้ มาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัท จะพึงได้ รั บ จากการเพิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
6.1 เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องสําหรับหุ้นของบริษัท จากจํานวนหุ้นจดทะเบียนที่จะเพิ่มมากขึ ้น
6.2 เพื่อเป็ นการขยายฐานเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สําหรับการดําเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของ
บริษัท และ/หรื อ บริษัทย่อย รวมทังช่
้ วยลดภาระดอกเบี ้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถ ือ หุ้น จะพึงได้ รับ จากการเพิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
7.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นปั นผลครัง้ นี ้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัททุกประการ และมีสิทธิในการ
ได้ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
7.2 ผู้ถือ 2S-W1 จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัททุกประการ เมื่อผู้ถือ 2S-W1 ได้ ใช้ สิทธิแปลง 2S-W1 เป็ น
หุ้นสามัญ ของบริ ษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชย์แล้ ว
8. ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีแผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ แปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ (2S-W1) เป็ นหุ้นสามัญ เพื่อนําไปใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานและรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรื อ บริษัทย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ บริษัท มี
สภาพคล่องเงินสด และช่วยลดภาระดอกเบี ้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึง่ จะทําให้ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันในระยะยาว
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ น แผนการใช้ เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท จาก
การเพิ่มทุนแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจําเป็ นและเหมาะสม
9. ความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
นันเป็
้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนันแทนบริ
้
ษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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เอกสารแนบ 1-แบบรายงานการเพิ่ม ทุน

10. รายละเอียดอื่น ใดที่จ าํ เป็ นสําหรั บ ผู้ถ ือ หุ้น เพื่อ ใช้ ป ระกอบการตัด สิน ใจในการอนุม ัต กิ ารเพิ่ม ทุน /จัด สรร
หุ้น เพิ่ม ทุน
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 2 (รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรื อ 2S-W1)
11. ตารางระยะเวลาการดําเนิน การในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัท มีม ติใ ห้ เ พิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
ขันตอนการดํ
้
าเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record
Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับปั นผล และใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับปั นผล และใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 1
วันจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดและเป็ นหุ้นปั นผล

วัน เดือน ปี
23 กุมภาพันธ์ 2560
20 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
26 เมษายน 2560
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
11 พฤษภาคม 2560
12 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)
ประธานกรรมการบริหาร
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