ที่ 009/2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง

การจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ถิรไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ มีมติที่สาคัญดังนี้
1. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2563
และการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) รวมเป็ นเงิ นจ่ายปั นผลทั้งสิ้ น 6,160,165.44 บาท โดยกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกาหนด
จ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
2. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระ
จานวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นายอรรณพ
เตกะจริ นทร์
2. นายสัมพันธ์
วงษ์ปาน
3. นายอัมพรทัต
พูลเจริ ญ
4. นายไต้
จงอี้

3. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิ จารณาอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดย
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว กาหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามอัตราเดิม และวงเงินรวม
ไม่เกิน 5,500,000 บาท
4. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานักงาน เอ.
เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรื อ
2) นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรื อ
3) นางสาวดรณี
สมกาเนิด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรื อ
4) นางสาวจารุ ณี
น่วมแม่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,810,000 บาท
5. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 7 ข้อ เป็ น ข้อที่ 28-34

และ

6. อนุมตั ิให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริ ษทั
ถิรไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี) ถนนสุขมุ วิท ตาบล
บางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2564
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่
12 มีนาคม 2564
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุปกรม ทวีโภค)
กรรมการบริ หารและเลขานุการบริ ษทั

