บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.

ที่ บช.ง. 6/2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลประกอบการปี 2562
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้น ประจ าปี 2563 ในวั น จั น ทร์ ที่ 20 เมษายน 2563
เวลา 14:00 น. ณ ห้อ งวิ ม านทิ พ ย์ ชั้ น 5 โรงแรมมณเฑี ย รริ เ วอร์ไ ซด์ ถนนพระราม 3
กรุงเทพมหานคร
2. กาหนดให้วนั พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เป็ นวันให้สิทธิ ผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่วม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล (ซึ่งสิทธิในการรับเงิน
ปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอนเนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน)
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 จานวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว มีความเห็ นว่า รายงาน
การประชุ มสามัญ ผู ้ถื อหุ น้ ประจ าปี 2562 ได้บันทึ ก ถู ก ต้อ งตามความเป็ นจริ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหุน้
รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ งบการเงิ น ประจ าปี สิ้ นสุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
อนุ มัติ ง บการเงิ น ประจ าปี สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ ง ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานในปี พ.ศ. 2562
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้วเห็ น สมควรให้ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานในปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุน้ ละ
1.40 บาท คิ ด เป็ นเงิ น 210,000,000.00 บาท หรื อ เท่ า กับ ร้อ ยละ 76.90
ของกาไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท แบ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา
หุน้ ละ 0.85 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แล้ว
สาหรับเงินปั นผลส่วนที่เหลือของปี 2562 จะจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท โดย
เป็ นเงินปั นผลจากกาไรที่จะต้องเสีย ภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดย
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12
มีนาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมี
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี ที่เสนอ
1. กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) 273.10
2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
150.00
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
1.40
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท : หุน้ )
0.85
- เงินปั นผลงวดสุดท้าย (บาท : หุน้ )
0.55
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
210.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
76.90

ปี ก่อน
325.58
150.00
1.40
1.40
210.00
64.50

อนึ่ ง การจ่ ายเงิ นปั นผลดั งกล่า วของบริ ษั ท ยัง ไม่แ น่ นอน ขึ้ นอยู่กับมติ ที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ น้ ประจ าปี 2563 มีก รรมการบริษั ทฯที่ ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1) นายเนตร จรัญวาศน์

กรรมการ, กรรมการผูอ้ านวยการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายอนิ ญช์ หวัง่ หลี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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อนึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ ได้ป ระกาศในเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท รวมทั้ง แจ้ ง ผ่ า นทางระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย ให้ สิท ธิ แ ก่ ผู ้ถือ หุ น้ เสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็ นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน
ต่ า งๆ โดยดู ถึ ง ความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์แ ละความเชี่ ย วชาญ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่า กรรมการ
ทั้ง สามท่ า นที่ ไ ด้รับ การเสนอชื่ อ ในครั้ง นี้ ได้ผ่ า นกระบวนการกลัน่ กรอง ของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และมี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม สมควรเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ต่ อ ไปอี ก
วาระหนึ่ ง ดังนี้
1) นายเนตร จรัญวาศน์
2) นายสมชาย จองศิริเลิศ
3) นายอนิ ญช์ หวัง่ หลี
(ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ) โดยกรรมการหมายเลข 3 จะเป็ นกรรมการ
อิ ส ระด้ว ย เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบัติ ส อดคล้อ งกับ นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ที่ เกี่ ย วข้อง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบตามที่ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ไม่ได้
ออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหาของ
บริษัทฯ จะพิ จารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคานึ งถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคี ยงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้ น เพีย งพอที่ จะจูงใจให้
กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมายและทิศทางธุ รกิจ
บริษัทฯ ที่กาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ มี 2 ประเภทเท่ า นั้ น ได้แ ก่ ค่ า เบี้ ยประชุ ม และค่ า บ าเหน็ จ ประจ าปี
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คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุ ม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กาหนดอัตราเท่ากับปี ก่อน) คือ
ค่าเบี้ ยประชุม
ค่าเบี้ ยประชุม
ตาแหน่ง
ที่เสนอปี 2563
ปี 2562
ประธานกรรมการ
40,000.00
40,000.00
กรรมการ ท่านละ
20,000.00
20,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000.00
30,000.00
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
25,000.00
25,000.00
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
30,000.00
30,000.00
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท่านละ
20,000.00
20,000.00
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
30,000.00
30,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ
20,000.00
20,000.00
2) เงินบาเหน็จคณะกรรมการ
ขออนุ มตั ิจ่ายเงินบาเหน็ จให้แก่กรรมการ จานวน 10,500,000.00 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 5 ของเงิ นปั นผล อนึ่ ง การจ่ ายเงิ น บาเหน็ จ ให้แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
ใช้อตั ราร้อยละ 5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ มาโดยตลอด ซึ่งหากปี ใดไม่มี
การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้ถือหุน้ จะไม่มีการจ่ายเงินบาเหน็ จให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเช่นเดียวกัน
3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นาย
พรชัย กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสุวนี ย ์ กิตติ
ปั ญญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ในรอบปี บัญ ชี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 พร้อ มทั้ง ก าหนดค่ า สอบบัญ ชี
ประจ าปี 2563 เป็ นจ านวนเงิ น 1,165,000.00 บาท (เพิ่ ม ขึ้ นจากปี ก่ อ น
45,00.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.02) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีขอ้ มูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่า
สอบบัญชีกบั ปี ที่ผ่านมาดังนี้
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บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.

รายละเอียดค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท
2. ค่าบริการอื่นๆ

ปี 2563 (บาท)
1,165,000.00
-

ปี 2562 (บาท)
1,120,000.00
10,000.00

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท
ด้วยและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด และตรวจสอบบัญชีให้กบั บริษัทตามรายละเอียดดังนี้
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ปี ที่ตรวจสอบ
จานวนปี
2549 –2552, 2555-2558,
นายพรชัย กิตติปัญญางาม
10 ปี (4,4,2)
2561-2562
2547-2548, 2553-2554,
นางสุวนี ย ์ กิตติปัญญางาม
6 ปี (2,2,2)
2559-2560
นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายเนตร จรัญวาศน์
(กรรมการผูอ้ านวยการ)
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