ที บช.ง. /
วันที
เรือง
เรียน

กุมภาพันธ์

กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
ประกอบการปี
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที ประชุมคณะกรรมการบริษั ท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) ครังที /
เมื อวันที
กุมภาพันธ์
มีมติเห็นชอบในเรืองต่าง ๆ ดังนี
1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ในวันจันทร์ที เมษายน
เวลา : น. ณ
Glowfish Conference Hall ชั น อาคารสาทรธานี ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร (ทังนี หากช่ วงเวลาดังกล่าว การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื อไวรัส โคโรนา
(“COVID-19”) รุนแรงขึน หรือเกิดเหตุสดุ วิสยั ทีส่งผลให้ไม่สามารถจัดการประชุมตามวันและสถานที
ข้างต้น ได้ คณะกรรมการบริษั ท ได้ม อบหมายให้ป ระธานกรรมการเป็ นผู้มีอาํ นาจดําเนิ นการใด ๆ
เกียวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เช่น การเปลียนแปลงวันที เวลา สถานที และรูปแบบการจัดประชุม
โดยอาจพิ จ ารณาจัด การประชุม ผ่ านสืออิ เล็ก ทรอนิ กส์ รวมถึงการแก้ไขเพิ มเติ ม วาระการประชุม
ดังกล่าวได้ตามความจําเป็ น ภายใต้กรอบของกฎหมาย)
2. กําหนดให้วนั อังคารที มีนาคม
เป็ นวันให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่วมการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล (ซึงสิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมี
ความไม่แน่นอนเนืองจากต้องรอการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน)
3. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
จํานวน วาระ ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สินสุด ณ วันที
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว

ธันวาคม

ซึงผ่านการตรวจสอบ

ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมอนุมตั ิงบ
การเงินประจําปี สินสุด ณ วันที ธันวาคม
ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตแล้ว
ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี พ.ศ.
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานในปี พ.ศ.
ในอัตราหุน้ ละ . บาท คิดเป็ นเงิน
, , . บาท หรือ เท่ากับร้อยละ . ของกําไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัทและ
เป็ นเงินปั นผลจากกําไรทีจะต้องเสียภาษี นิติบุคคลในอัตราร้อยละ โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือ
หุน้ ที มี สิทธิ ได้รบั เงิน ปั นผล (record date) ในวัน อังคารที มี นาคม
และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันจันทร์ที พฤษภาคม
โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลในปี ทีผ่านมา ดังนี
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี ทีเสนอ
ปี ก่อน
. กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)
346.73
282.30
. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
150.00
150.00
. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
1.60
1.40
. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิน (ล้านบาท)
240.00
210.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
69.22
74.39
อนึง การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึนอยู่กับมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี
ระเบียบวาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
มีกรรมการบริษัทฯ ทีต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ หนึ งในสามของจํา นวนกรรมการทั งหมดตามข้อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ จํา นวน ท่ า น
ประกอบด้วย
) นางวนิดา ชาญศิขริน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
) นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
) ม.ล.ชินทัต ชมพูนทุ
กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
อนึง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทังแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผูถ้ ือหุน้ เสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณ สมบัติ

เหมาะสมเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใด
เสนอรายชือกรรมการ
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รว่ มกันพิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชียวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมาแล้ว
เห็นว่า กรรมการทังสามท่านทีได้รบั การเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควร
เลือกตังเป็ นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง ดังนี
) นางวนิดา
) นายปิ ตพิ งศ์
) ม.ล.ชินทัต

ชาญศิขริน
พิศาลบุตร
ชมพูนทุ

โดยกรรมการหมายเลข และ จะเป็ นกรรมการอิสระด้วย เนืองจากมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้อง
กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทังนี กรรมการทีมีส่วนได้เสียในเรืองนี
ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ โดยคํา นึ ง ถึ งความเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที ความ
รับ ผิ ด ชอบที ได้รับ มอบหมายและสามารถเที ย บเคี ย งได้กับ บริษั ท ที จดทะเบี ย นในตลาด
หลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที อยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ ที มี ข นาดใกล้เคี ย งกั น โดย
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน เพียงพอทีจะจูงใจให้กรรมการมีคณ
ุ ภาพและสามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ทีกําหนด โดยมีกระบวนการทีโปร่งใส ทังนี
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี ประเภทเท่านัน ได้แก่ เบียประชุม และ ค่าบําเหน็จ
ประจําปี
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทีประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามทีคณะ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอดังนี

1. ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุม ต่อ ครัง (กําหนดอัต ราเท่ากับ ปี ก่อ น) คือ
ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (ถ้ามี)
กรรมการ ท่านละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท่านละ
ประธานกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง ท่านละ

ค่าเบียประชุม ทีเสนอ
ในปี
(บาท)

ค่าเบียประชุม ทีเสนอ
ในปี
(บาท)

40,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
25,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00

40,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
25,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00

2. เงิน บําเหน็จ คณะกรรมการ
ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น บํา เหน็ จ ให้แ ก่ ก รรมการ จํา นวน
, , บาทเมือเทียบกับปี ก่อน

,

,

.

บาท เพิ มขึ น

3. ค่าตอบแทนอืน ๆ : ไม่ม ี
ระเบียบวาระที 7 พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมแต่งตัง นายพรชัย
กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที
หรือ นางสุวนีย ์ กิตติปัญญางาม ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที
หรือ นายธนากร ฝักใฝ่ ผล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
แห่ง
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสินสุด วันที
ธันวาคม
พร้อมทังกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
เป็ นจํานวนเงิน , , . บาท
(เพิมขึนจากปี กอ่ น , . บาท คิดเป็ นร้อยละ . ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีได้พิจารณากลันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีขอ้ มูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่า
สอบบัญชีกบั ปี ทีผ่านมาดังนี
รายละเอียดค่าสอบบัญชี
. ค่าสอบบัญชีของบริษัท
. ค่าบริการอืน ๆ

ปี
(บาท)
1,237,000.00
-

ปี
(บาท)
1,201,000.00
-

ทังนีผูส้ อบบัญ ชีตามรายชือทีเสนอมานันเป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยและ
ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบัญชี
ให้กบั บริษัทตามรายละเอียดดังนี
ผู้ส อบบัญชีร ับ อนุญาต
นายพรชัย กิตติปัญญางาม
นางสุวนีย ์ กิตติปัญญางาม
นายธนากร ฝักใฝ่ ผล

ปี ทีตรวจสอบ
2549–2552, 2555-2558, 2561-2564
2547-2548, 2553-2554, 2559-2560
-

ระเบียบวาระที พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรัญวาศน์)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

จํานวนปี
ปี ( , , )
ปี ( , , )
-

