1 มีนาคม 2564
เรื่ อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ ส์ ครั้งที่ 1/2564
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ บมจ.ดี.ที.ซี .อินดัสตรี่ ส์ ได้ประชุ มครั้งที่ 1/2564 โดย ดร.สาธิ ต อุทยั
ศรี ประธานกรรมการเป็ นประธานการประชุม มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม ผลการประชุมมีมติสาคัญ คือ
1.ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงิน งบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้สอบทาน
แล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2.ที่ประชุมมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ในอัตราหุ ้น
ละ 0.40 บาท (สี่ สิบห้าสตางค์) เป็ นเงิน 4,000,000 บาท ( สี่ ลา้ นบาทถ้วน ) โดยจ่ายจากกาไรสะสม โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 5 พฤษภาคม
2564
3.ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง น.ส.ชวนา วิวฒั น์พนชาติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรื อ
น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรื อ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้ อบบัญชี รั บอนุญาต เลขที่ 9589 ผูส้ อบ
บัญชีสานักงานบริ ษทั ปิ ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ.ดี.ที.ซี .อินดัสตรี่ ส์ปี 2564 โดยให้มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็ นเงิน
1,840,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน)
4.ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอชื่อ (1)พลตารวจตรี วาทิน คาทรงศรี กรรมการที่ออกตามวาระ (2)นางนิภา อินทรักษา กรรมการที่ออก
ตามวาระ ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป
5.ที่ประชุมมีมติให้บริ ษทั ฯจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมของโรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร และมีมติใ ห้กาหนด
วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญฯ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563
วาระที่ 3 เรื่ องการแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ปี 2563
วาระที่ 4 การพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5 การพิจารณาจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลสาหรับการดาเนินการของบริ ษทั ปี 2563
วาระที่ 6 การเลือกตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็ นกรรมการแทนกรรมการของ
บริ ษทั ที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
6.ที่ประชุมมีมติให้บริ ษทั กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2563 เป็ นวันที่วนั ที่ 8 เมษายน 2564 โดยกาหนดรายชื่ อผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มและรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทั้งนี้สิทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังไม่มี
ความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ทราบทัว่ กัน
ขอแสดงความนับถือ
พลตารวจตรี
( วาทิน คาทรงศรี )
กรรมการบริ หาร

