
 
 

ท่ี บช.ง   12/2562 

 

       วนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 
 

เร่ือง แจ้งมติการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 ตามท่ี บริษัท อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย จํากดั (มหาชน) ได้มีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ใน
วนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562  ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ณ เวลา 14:00 น. โดยเม่ือเร่ิมเปิดประชมุ มี
ผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 53 ราย จํานวนหุ้นทัง้สิน้    95,107,741 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  63.41  โดยแบง่เป็น 

 ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน   31 ราย  จํานวนหุ้น  51,506,030  คิดเป็น ร้อยละ  34.34 
 มอบฉนัทะ    จํานวน   22 ราย  จํานวนหุ้น  43,601,711  คิดเป็น ร้อยละ  29.07. 
 รวม    จํานวน   53 ราย  จํานวนหุ้น  95,107,741.  คิดเป็น ร้อยละ 63.41 
 และท่ีประชมุได้มีมติ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 1.  อนมุติัรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561  ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 

     ท่ีประชมุมีมติเหน็ชอบอนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้  

        เหน็ด้วย   จํานวน    95,107,741      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0   
                     งดออกเสียง       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
 2.  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 และ  อนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท 
สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว      

   ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานและรับรองงบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท    ด้วยคะแนน    
    เสียงดงันี ้

   เหน็ด้วย   จํานวน    95,107,741      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0   
                     งดออกเสียง       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
 

      3.  อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 โดยให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต่วันท่ี  1
มกราคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ในอตัราหุ้นละ 1.40  บาท  คิดเป็นเงิน  210,000,000.00 บาท หรือเท่ากบั
ร้อยละ 64.50 ของกําไรสทุธิตามงบเฉพาะบริษัท      บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะและเป็นเงินปันผลจากกําไรของกิจการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) 

โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2562 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

 
 



ท่ีประชมุมีมติเหน็ชอบอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
         เหน็ด้วย   จํานวน    95,107,741      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0   
                     งดออกเสียง       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
 
 

 4.  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทัง้หมดตามข้อบงัคบับริษัทฯ จํานวน 3 ทา่นประกอบด้วย 

1)  นางวนิดา ชาญศิขริน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายปิติพงศ์  พิศาลบตุร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3)  ม.ล.ชินทตั ชมพนูทุ  กรรมการ และเลขานกุารบริษัท  

 
อนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระ
หนึง่ จํานวน  3 ทา่น  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

  1   นางวนิดา  ชาญศิขริน  
         เหน็ด้วย   จํานวน    95,096,741     เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.988    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน        1,000          เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.001 
                     งดออกเสียง       จํานวน      10,000          เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.011    

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
 

  2   นายปิติพงศ์  พิศาลบตุร 
   เหน็ด้วย   จํานวน    95,058,021      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.95    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน           0               เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0   
                     งดออกเสียง       จํานวน        49,720         เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.05  

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
 
3   ม.ล.ชินทตั  ชมพนูทุ  

   เหน็ด้วย   จํานวน    95,107,741      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0   
                     งดออกเสียง       จํานวน           0               เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0 

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
 
 

 

 5.  อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จคณะกรรมการดงันี ้(เทา่กบัปีท่ีผ่านมา)  
       5.1  คา่ตอบแทนกรรมการในการประชมุตอ่ครัง้ 
   1.  ประธานกรรมการ    40,000.00 บาท 

   2.  กรรมการทา่นละ    20,000.00 บาท 

   3.  ประธานกรรมการตรวจสอบ   30,000.00 บาท 

   4.  กรรมการตรวจสอบทา่นละ   25,000.00 บาท 



   5.  ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 30,000.00 บาท 

   6.  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหาทา่นละ 20,000.00 บาท 

   7.  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  30,000.00 บาท 

   8.  กรรมการบริหารความเส่ียง ทา่นละ   20,000.00 บาท 
 

5.2   การจดัสรรเงินบําเหน็จคณะกรรมการจํานวนเงินรวม   10,500,000.00   บาท คิดเป็นร้อยละ 
5 ของเงินปันผล 
   เหน็ด้วย   จํานวน    95,107,741      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0   
                     งดออกเสียง       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
 

 6.    อนมุติัแตง่ตัง้ให้  นายพรชยั     กิตติปัญญางาม     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    2778 หรือ นางสวุนีย์        
กิตติปัญญางาม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต    เลขท่ี  2899  หรือ     นายธนากร  ฝักใฝ่ผล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
4879 แห่งบริษัท บญัชีกิจ จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี   2562    โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562จํานวน  
1,120,000.00  บาท (เพิ่มขึน้  40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.70)   ด้วย คะแนนเสียงดงันี ้
   เหน็ด้วย   จํานวน    95,107,741      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0   
                     งดออกเสียง       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
  

6.    อนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 32 ดงันี ้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สขุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้นนัน้ 
 

 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาส่ีสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว  ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็
ได้ภายในส่ีสบิห้าวนันบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาส่ีสบิห้าวนัท่ีคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น  ใน
กรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 



ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 34 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท ”   อนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 32   
ด้วย คะแนนเสียงดงันี ้
   เหน็ด้วย   จํานวน    95,107,741      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100    
                     ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0   
                     งดออกเสียง       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    

บตัรเสีย       จํานวน           0             เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0    
 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบและเผยแพร่ตอ่สาธารณะชนตอ่ไป  
 
        ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

       (นายเนตร  จรัญวาศน์) 
        กรรมการผู้ อํานวยการ 


