ที่ TMT-CP 007/2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
เรือ่ ง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่
19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
จากกาไรสุทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัททีม่ ีรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิเพื่อรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่
20 เมษายน 2564 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2564
ทัง้ นีก้ ารให้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. อนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระในครัง้ นี ้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายสูรย์
ธรสารสมบัติ
กรรมการ
(2) นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์
กรรมการ
(3) นายเอนก
ปิ่ นวนิชย์กลุ
กรรมการอิสระ
ทัง้ นีใ้ ห้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
4. อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ในวงเงินจานวน 6 ล้านบาท (เท่ากับปี ก่อน) และกาหนดเงิน
บาเหน็จจากผลการดาเนินงานปี 2563 สาหรับกรรมการทัง้ คณะจานวน 4 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนที่
เท่ากับ 1.7 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
5. อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทประจาปี 2564 ดังรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายไพบูล
ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
(2) นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
(3) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5266

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และกาหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและรายปี 2564 ภายในวงเงิน 1,700,000 บาท เป็ นอัตราที่เพิ่มขึน้
จากปี ก่อน ทัง้ นีก้ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชีดงั กล่าว ให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
6. อนุมตั ิให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง
คราวน์ ชั้น 21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุร ิย วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ น้ ประจาปี 2563 เมื่ อวัน ที่ 23
กรกฎาคม 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
และกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่
9 มีนาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล ธรสารสมบัติ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

