
 
 

 
ท่ี บช.ง. 7/2562 
 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562  ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลประกอบการปี 2561 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี      
25 กมุภาพนัธ์ 2562  มีมติเห็นชอบในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.               
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชัน้ 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

2. ก าหนดให้วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ ถือหุ้ น (Record Date) เข้าร่วมการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (ซึง่สิทธิในการรับเงินปันผล
ดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน)  

3. ก าหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 จ านวน 9 วาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดลุ และ งบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
อนมุตัิงบดลุ และ งบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานในปี   พ.ศ.2561   ในอตัราหุ้นละ  1.40  บาท     
คิดเป็นเงิน  210,000,000.00 บาท  หรือเท่ากบัร้อยละ 64.50 ของก าไรสทุธิตามงบเฉพาะ
บริษัท  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากก าไรของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล (BOI) ทัง้จ านวน โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) 
ในวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม 
2562 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปีท่ีเสนอ ปีก่อน 
1. ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) 325.58 270.47 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 150 150 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 1.40 1.20 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 210.00 180.00 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 64.50 66.55 

 

 

อนึง่ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วของบริษัทยงัไมแ่น่นอน ขึน้อยู่กบัมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯท่ีต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดตามข้อบงัคบับริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย 
 1)  นางวนิดา ชาญศิขริน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ     
 2) นายปิติพงศ์ พิศาลบตุร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ              
 3) ม.ล.ชินทตั ชมพนูทุ  กรรมการ และเลขานกุารบริษัท 
 

อนึ่ง  ทางบริษัทฯ ไ ด้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั ง้แ จ้งผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคล
ท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้
ลว่งหน้า  แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการ 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

ความเหน็คณะกรรมการ   
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่างๆ 
โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านเห็นวา่ 
  1)  นางวนิดา ชาญศิขริน    
 2) นายปิติพงศ์ พิศาลบตุร           
 3) ม.ล.ชินทตั ชมพนูทุ    
มีคณุสมบตัิ เหมาะสม สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ (ประวตัิ
กรรมการตามเอกสารแนบ) โดยกรรมการหมายเลข 1 และ 2 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย 
เน่ืองจากมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของ
บริษัท โดยกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เสนอ ทัง้นีก้รรมการท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองนีไ้มไ่ด้ออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะ
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดย
ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้ เพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ท่ีก าหนด โดยมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส ทัง้นีค้่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี 2 ประเภทเท่านัน้ ได้แก่ ค่าเบีย้
ประชมุ และคา่บ าเหน็จประจ าปี  
 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชุม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ  ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาเสนอดงันี ้
 

1) ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครัง้ (ก าหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ 
 

ต าแหน่ง 
คา่เบีย้ประชมุ 
ท่ีเสนอปี 2562  

คา่เบีย้ประชมุ   
ปี 2561 

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 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 30,000.00 30,000.00 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา ท่านละ 20,000.00 20,000.00 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  30,000.00 30,000.00 
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 20,000.00 20,000.00 
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2) เงนิบ าเหน็จคณะกรรมการ 
ขออนมุตัิจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่กรรมการ จ านวน 10,500,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5 
ของเงินปันผล  อนึ่ง การจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท ใช้อตัราร้อยละ 5 
ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึง่หากปีใดไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้น จะไมม่ีการจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกนั 
 

3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ :  ไมม่ ี
 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้ นายพรชยั   
กิตติปัญญางาม  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2778 หรือ นางสุวนีย์  กิตติปัญญางาม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2899  หรือ นายธนากร  ฝักใฝ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4879 แห่งบริษัท บญัชีกิจ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน  
1,120,000.00 บาท (เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.70) ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว โดยมี
ข้อมลูรายละเอียดเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีกบัปีท่ีผ่านมาดงันี ้

 

รายละเอียดค่าสอบบัญชี ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

1.  คา่สอบบญัชีของบริษัท   1,120,000.00 1,080,000.00 
2.  คา่บริการอื่น ๆ  10,000.00 40,000.00 

 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย 
และผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด  และ
ตรวจสอบบญัชีให้กบับริษัทตามรายละเอียดดงันี ้
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีที่ตรวจสอบ จ านวนปี 
นายพรชยั  กิตติปัญญางาม 2549 – 2552, 2555-2558, 2561 9 ปี (4,4,1) 

นางสวุนีย์  กิตติปัญญางาม 2547-2548, 2553-2554, 
2559-2560 

6 ปี (2,2,2) 

นายธนากร  ฝักใฝ่ผล - - 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 32 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  

 ข้อบังคับที่ 32 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อความดังต่อไปนี ้
“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี 
ภายในสี่เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่น นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้ นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ น เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอเรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย” 
 

ข้อบังคับที่ 32 ซึ่งบริษัทเสนอให้แก้ไขใหม่ มีข้อความดังต่อไปนี ้
 

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี 
ภายในสี่เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่น นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใ ดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้
ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอเรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ 
รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวนัท่ีคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณี
เช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสาม
ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 34 
นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทหมวดท่ี 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 32 เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญตัิบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือ
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
 
 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
(นายเนตร จรัญวาศน์) 
กรรมการผู้อ านวยการ 


