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

ที่ บช.ง. 6/2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลประกอบการปี 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้น ประจ าปี 2564 ในวั น จั น ทร์ ที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนื อ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2. กาหนดให้วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เป็ นวันให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่วมการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปั น
ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอนเนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน)
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 จานวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงาน
การประชุ มสามัญ ผู ้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ได้บันทึ ก ถูก ต้องตามความเป็ นจริง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหุน้
รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี 2563
ระเบียบวาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ประจ าปี สิ้ นสุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
อนุ มัติ ง บการเงิ น ประจ าปี สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ ง ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานในปี พ.ศ. 2563
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็น สมควรให้ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานในปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุน้ ละ
1.40 บาท คิ ด เป็ นเงิ น 210,000,000.00 บาท หรื อ เท่ า กับ ร้อ ยละ 74.39
ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็ นเงินปั นผลจากกาไรที่จะต้องเสีย
ภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั
เงินปั นผล (record date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวัน จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมีขอ้ มูลเปรีย บเที ย บกับอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี ที่เสนอ
1. กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) 282.30
2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
150.00
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
1.40
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
210.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
74.39

ปี ก่อน
273.10
150.00
1.40
210.00
76.90

อนึ่ ง การจ่ ายเงินปั นผลดั งกล่าวของบริษัท ยังไม่แ น่ นอน ขึ้ นอยู่กับมติ ที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1) นายสุจินต์ หวัง่ หลี
2) นายวิวฒ
ั น์ จรัญวาศน์
3) นายอนุ รตั ตียาภรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและ
สรรหา

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 ง ประเทศไทย ให้สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ น้ เสนอ
ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: +66 2 264 0817 ถึง 9 โทรสาร: +66 2 264 0820
Office: 35th Fl., Lake Rajada Office Complex 193/142 Rachadapisek, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel: +66 2 264 0817 to 9 Fax: +66 2 264 0820
Factory: 179 Wellgrow Industrial Estate, Moo 9, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180 Tel: +66 38 571 980 to 2 Fax: +66 38 571 983

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

รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน
ต่ า งๆ โดยดู ถึ ง ความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์แ ละความเชี่ ย วชาญ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่า กรรมการ
ทั้ ง สามท่ า นที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ในครั้ ง นี้ ได้ผ่ า นกระบวนการกลั น่ กรอง ของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และมี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม สมควรเลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ต่ อ ไปอี ก
วาระหนึ่ ง ดังนี้
1) นายสุจินต์ หวัง่ หลี
2) นายวิวฒ
ั น์ จรัญวาศน์
3) นายอนุ รตั ตียาภรณ์
(ประวัติก รรมการตามเอกสารแนบ) โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องนี้ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหาของ
บริษัทฯ จะพิ จารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคานึ งถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคีย งกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้ น เพีย งพอที่ จะจูงใจให้
กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมายและทิศทางธุรกิจที่
บริษัทฯ กาหนด โดยมีกระบวนการที่ โปร่งใส 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
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอดังนี้
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1) ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กาหนดอัตราเท่ากับปี ก่อน) คือ
ค่าเบี้ ยประชุม
ค่าเบี้ ยประชุม
ตาแหน่ง
ที่เสนอปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท)
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 มั ติ จ่ า ยเงิ น บ าเหน็ จให้แ ก่ ก รรมการ จ า นวน 10,500,000.00 บาท
เท่ากับปี ก่อน
3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ ง นาย
พรชัย กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสุวนี ย์ 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 ธั น วาคม 2564 พร้อ มทั้ ง ก าหนดค่ า สอบบัญ ชี
ประจ าปี 2564 เป็ นจ านวนเงิ น 1,201,000.00 บาท (เพิ่ ม ขึ้ นจากปี ก่ อ น
36,000.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.09) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีขอ้ มูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่า
สอบบัญชีกบั ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
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รายละเอียดค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท
2. ค่าบริการอื่นๆ

ปี 2564 (บาท)
1,201,000.00
-

ปี 2563 (บาท)
1,165,000.00
-

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
11 ปี (4,4,3)
2561-2563
2547-2548, 2553-2554,
นางสุวนี ย์ กิตติปัญญางาม
6 ปี (2,2,2)
2559-2560
นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล

-

-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทฯ มีความตระหนั กและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุ ม
และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ติดตาม
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นไป
อย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย ต่อ สุ ข อนามัย ของทุ ก ท่า น บริษัท ฯ จึ งจ าเป็ นต้องปฏิบัติ ต าม
มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรือมาตรการอื่นที่ ราชการก าหนดเกี่ ย วกับ การจัด ประชุ มภายใต้ส ถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของ
COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถือ หุ น้ ครั้ง นี้ บริ ษั ท ฯ จ าเป็ นต้อ งจัด สถานที่ ป ระชุ ม ให้มี
ระยะห่างในทุกจุด เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะทาให้จานวนที่นัง่ ในห้องประชุมมี
จานวนจากัด และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกท่าน ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณสถานที่
จัดการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่ทางราชการกาหนดเกี่ยวกับการจัดการประชุม
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จาเป็ นต้องขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้
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บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.

โปรดพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการผูอ้ านวยการของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือ
มอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระล่วงหน้าได้ โดย
บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนั งสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อกรรมการอิสระ หรือกรรมการผู ้ อานวยการที่
เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมต่อไป
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะแจ้ง แนวปฏิ บัติ ต่ า งๆ รวมทั้ง จ านวนที่ นั่ง ของผู ้เ ข้า ประชุ ม ที่
สามารถรองรับได้ สาหรับ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 โดยละเอียดให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้
ทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายเนตร จรัญวาศน์
(กรรมการผูอ้ านวยการ)
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