วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง

ประกาศงดจ่ายเงินปั นผล และกําหนดวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามทีประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั เลขที 516/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มี
มติทีสําคัญดังนี
1. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงาน ปี 2561
2. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการทีออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน
ให้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึง ได้แก่
) นายสมชาย
โรจน์รุ่งวศินกุล กรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายสิ งหะ
นิกรพันธุ์
กรรมการและกรรมการอิสระ
3) นายอุปกรม
ทวีโภค
กรรมการ
4) นายอวยชัย
ศิริวจนา
กรรมการ
3. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว กําหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบียประชุมตามอัตราเดิม
และวงเงินรวมไม่เกิน 5,500,000 บาท
4. อนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี
2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซ
ซิ เอท เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามรายชื อดังต่อไปนี

1) นายชัยยุทธ
2) นางณัฐสรัคร์
3) นางสาวดรณี
4) นางสาวจารุ ณี

อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3885 หรื อ
สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4563 หรื อ
สมกําเนิด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5007 หรื อ
น่วมแม่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5596

และกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,810,000 บาท
6. มีมติให้เรี ยกประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562 ในวันที 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม
ดุสิตปริ นเซส ศรี นคริ นทร์ เลขที ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
โดยกําหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี
วาระที 1

เรื องแจ้งเพือทราบ

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561

วาระที 3

รับทราบรายงานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561

วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนิ นงาน ปี 2561

วาระที

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

วาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562

วาระที 8

พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562

วาระที 9

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)

7. มีมติกาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุ มใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 (Record Date )
ในวันที 14 มีนาคม 2562
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอุปกรม ทวีโภค)
กรรมการบริ หารและเลขานุ การบริ ษทั

