
           

 

 

 

 Invitation to the 2020  

Annual General Meeting of Shareholders 

Thai Metal Drum Manufacturing Public Company Limited 

Thursday, July 9th, 2020 at 14:00 hrs 

Glowfish Conference Hall, 2nd Floor Sathorn Thani 2 Building  

North Sathorn, Silom, Bangrak, Bangkok 

 

***Registration Starts at 13.00 hrs*** 

*** No Tokens and No Food Provided for Shareholders and Proxies Participating the Meeting *** 

1. Guidelines for Attending the Meeting 

With our awareness and deep concern over the COVID-19 pandemic as well as the health and safety of the 

Meeting attendants, Thai Metal Drum Manufacturing Public Co., Ltd., therefore kindly asks shareholders to 

thoroughly read and strictly comply with the guidelines for attending the Meeting indicated in this invitation.   

 

Before the Meeting 

 Shareholders are encouraged to appoint the Company’s Independent Directors as proxy to attend the 

Meeting instead of participating in person   

 Shareholders who wish to submit questions relating to the Agendas in advance can submit through 

telephone number 02-264 0817-9 attention to the Company’s secretary or by fax at 02-264 0820 or 

email at  chintatj@thaimetaldrum.com  

 Shareholders can view questions and answers in the AGM Minutes of the Meeting, published on the 

Company’s website at www.thaimetaldrum.com within 14 days of the date of the Meeting.  

In Case of Participation in Person 

 The Company would like to request all meeting attendees for cooperation to follow the Company’s 

measures to prevent and minimize risk of the spread of COVID-19 as follow: 

o The Company shall conduct health screening, in compliance with the guidance of Department of 

Disease Control for those being identified respiratory symptom or having body temperature of 

37.5 degrees Celsius or above, the Company reserves the right to deny entry of both shareholder 

or proxies into the meeting hall. 

 

o The Company reserves the right to deny both Shareholders or Proxies who recently visited or 

returned from any countries specified as Disease Infected Zone by Ministry of Public Health less 

than fourteen (14) days as well as attendees who have had close contact with those identified 
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with high-risk situations less than fourteen (14) days, having high fever or showing any sign of 

respiratory symptoms.  

o Each attendant will be required to stand at any queuing line for health screening, at document 

check and registration with approximately at least one meter space from each other.  Attendee 

who passed the health screening are requested to put on a sticker and wear your facemask at 

all time and clear your hands by using the alcohol-based hand sanitizer gel, provided by the 

Company at the meeting areas. 

o Seating will be arranged to maintain a two-meter distance between each attendee.  The meeting 

hall will be able to accommodate only approximately 50 seats and once the seats are fully 

occupied, shareholders who attend the meeting in persons, are required to grant proxy to the 

Company’s Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in person.   

o In order to minimize the risk of COVID-19 virus spreading, the company will not provide 

microphone for asking questions at the meeting.  Attendees, who wish to ask any question, are 

able to submit their written questions to the Company’s staff to submit the questions to the 

Company’s Chairman of the Board of Directors.   

o Food and drink will not be served in order to minimize the risk of the disease infection.  

 

The Company would like to apologize for any inconvenience that may occur, especially if a high number of 

meeting attendees cause a delay in the health screening and registration process.  

 

2. Privacy Notice for Thai Metal Drum Manufacturing Public Company Limited 

Thai Metal Drum Manufacturing Public Company Limited (“Company”) values any personal information of the 

shareholder(s) and/or proxy and acts in compliance with Personal Data Protection Act B.E.2562. The 

Company would like to inform as follows: 

 

Objective, Necessity and Source of Personal Data 

The Company needs to collect your personal data in accordance with the information provided to the 

company such as name, surname, address, telephone number and ID number in order to use for the following 

purposes: 

 To call, arrange and conducting the 2020 AGM according to the laws  

 To sending any related document including Annual Report to shareholders 

 

Personal Data Storage 

The Company will keep your personal data so long as necessary for the objectives state above. 

 

Right of Data Owner 

Personal data owner has the rights as state in the Personal Data Protection Act 2562 which includes right to 

withdraw the consent, right to access and obtain your personal data, right to correct your personal data as 

well as right to erase or destroy your personal data, to restrain from using your personal data, to transfer 

your personal data according to the method prescribed by law, right to complain and right to object the 

collection of personal data. 



 
 

              17th June  2020 
   

Subject:  Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2020 
To:  All Shareholders 
Attachment 1.  Map to the Venue of the Meeting 

2.  Copy of Minutes of Shareholder’s Meeting 2019 
3.  Annual Report of year 2019 with Financial Statement ended at 31 December 2019 (QR code) 
4.  Proxy Form (A and B) 
5.  Documents required prior to attend the Meeting 
6.  Profiles of Nominated Directors who are retired by rotation 
7.  Profile of Independent Director who serves as a proxy for Shareholders 
8.  Company’s Regulation regarding the Shareholder’s Meeting 
9.  Definition of Independent Director of the Company 
10. Form to obtain the Annual Report of year 2019 
11. Health declaration form 
 

  The Board of Directors of Thai Metal Drum Mfg. Public Company Limited has passed the resolution to 
hold the 2020 Annual Ordinary General Meeting on Thursday 9th July 2020 at 14:00 hours at Glowfish Conference Hall, 
2nd Floor Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok in order to consider various items on 
the agenda as follows: 
 

Agenda item 1:  To certify 2019 Annual General Shareholder Meeting Minutes  
(Voting to approve this matter:  a resolution must be passed by a majority of shareholders 
attend the meeting and cast their votes) 

Facts and Rationale: The Company already prepared and disclosed the Minutes of Extraordinary General Meeting 
of Shareholders year 2019 after the end of the Annual General Meeting as required by law. 

The board’s opinion: The Board of Director requests the Meeting to certify minutes of 2019 Annual General 
Shareholder Meeting which was truly recorded.  

 

Agenda item 2:  To acknowledge the Company Business Operation Result of year 2019 
   (Voting:  This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote is required). 
Facts and Rationale: The Company summarized the results of the Company’s business operation for the past year 

including the major changes occurred in the fiscal year 2019 which is shown in the annual 
report of year 2019 as per the enclosure no.3 

The board’s opinion: The Board of Director requests the Meeting to certify and approve the Business Operation 
Result of the Company of year 2019 (as per the attachment no.3) 

 



 
Agenda item 3: To approve 2019 the Financial Statement which have been certified by the auditors as of the 

year ending at on 31 December 2019. 
(Voting to approve this matter:  a resolution must be passed by a majority of shareholders 
attend the meeting and cast their votes) 

Facts and Rationale: Pursuant to the law, the Company must prepare the Company’s financial statement for the 
fiscal year ended, audited by the certified auditor prior to be proposed to the shareholders’ 
meeting for consideration and approval at the Annual General Meeting. 

The board’s opinion: The Board of Director requests the Meeting to approve the Balance Sheet and the Financial 
Statement ending at on 31 December 2019 which has been certified by the auditors which is 
shown in the annual report 2019 as per the enclosure no.3. 

Agenda item 4:  To acknowledge and to approve interim dividend payment  
(Voting to approve this matter:  a resolution must be passed by a majority of shareholders 
attend the meeting and cast their votes) 

Facts and Rationale: The Company has a policy to pay out the dividend payment no less than 40 % of its net profit 
of the Company’s Separate Financial Statement, excluding special transaction of each year 
and do not have accumulated loss.  The company's operating result from 1 January to 31 
December 2019 which has been audited by the company's auditor has a net profit of the 
Company’s separate financial statement in the amount of 273.10 million baht.   The Company 
has considered paying interim dividends 2 times, totaling 1.40 baht per share, or equivalent 
to 210 million baht totally. 

 1st Payment was made on 18 July 2019 at the rate of 0.85 baht per share, equivalent to 
127.50 million baht, according to the resolution of the Board of Directors Meeting No. 3/2019 
on 12 June 2019. 
2nd Payment was made on 24 April 2020 at the rate of 0.55 baht per share, equivalent to 
82.50 million baht, according to the resolution of the Board of Directors Meeting No. 3/2020 
on 31 March 2020. 

Following is the information of dividend payment of the previous year. 

Details of Dividend Payment 
For Operating Result 

Year 2019 Year 2018 Year 2017 

1. Net profit of the Company  
Separate financial statement (million baht) 

273.10 325.58 270.47 

2. Number of shares (million shares) 150 150 150 
3. Dividend payment (baht : share) 

- Interim dividends, totaling 2 times (baht : share) 
- The remaining dividends (baht : share) 

1.40 
1.40 

- 

1.40 
- 

1.40 

1.20 
- 

1.20 
4. Total dividend amount (million baht) 210.00 210.00 180.00 
5. Dividend payment ratio (%) 76.90 64.50 66.55 

6. The Company’s dividend policy (%) 40.00 40.00 40.00 



The board’s opinion: The Board of Directors requests the Meeting to acknowledge and to approve to interim 
dividend payment which was made 2 times, totaling 1.40 baht per share, or equivalent to 210 
million baht totally.  There will be no additional dividend payment for the business operation 
of year 2019 anymore. 
 

Agenda item 5:                To elect directors in replacement of retired directors by rotation. 
(Voting to approve this matter:  a resolution must be passed by a majority of shareholders 
attend the meeting and cast their votes) 

Facts and Rationale: In 2020  Annual General Meeting of Shareholder, one third of the total number of Directors 
must retire from the office by rotation pursuant to  the PLC Act and Article 17 of the 
Company’s Articles of Association whose names of the 3 retired Directors in 2020 are as 
follows:   
1) Mr.Nate Charanvas     Director and Risk Management Director 
2) Mr.Somchai Jongsirilerd  Director and Risk Management  Director  
3) Mr.Anin Wanglee     Independent Director and Audit Committee Director   

       

The Company had announced criteria and procedures for minor shareholders to propose 
nominee or candidate as a Director through the Company’s website as well as through the 
website of the Stock Exchange of Thailand in the Corporate Announcement Section. 
Nonetheless, no nomination has been proposed this year.   
 

The board’s opinion: The Remuneration and Nomination Committee had undertaken the nomination procedure by 
carefully reviewing the qualifications, proven experiences, talents and the past performance 
and therefore, would like to propose that the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
consider and approve the re-election of these 3 directors as the Company’s directors for 
another term    
 

1) Mr.Nate Charanvas      
2) Mr.Somchai Jongsirilerd   
3) Mr.Anin Wanglee  
Profiles of directors who are retired by rotation are as enclosed.  The director number 3 is an 
Independent Director of the Company as he are qualified as Independent Director in 
compliance with the Stock Exchange of Thailand and the Company’s definition of 
Independent Director and was proposed by the Board of Remuneration and Nomination. The 
Directors who may have conflict of interest do not vote for this resolution. 
 

Agenda item 6:  To consider the Board of Directors’ Remuneration. 
(Voting: The resolution for this agenda item must be approved by not less than two-thirds of 
the total number of votes of the shareholders attending the Meeting and entitled to vote) 

Facts and Rationale: According to Article 31 of the Company’s Article of Association, the directors of the Company 
shall be entitled to receive remuneration in the form of reward, meeting allowances, pension, 
bonus and other remuneration as determined by the shareholders’ meeting which can be 



fixed amount of the determination of principles or set the remuneration criteria applicable 
from time to time or applicable until the shareholder’s meeting resolves otherwise.  

 

The board’s opinion: The Remuneration and Nomination Committee had carefully considered the appropriateness 
of directors’ remuneration by taking into consideration the duty and responsibility of the 
Board of Director as well as an average of directors’ remuneration of other same businesses 
with the comparable size to see if the level and composition of remuneration should be 
appropriate and high enough to keep qualified directors to perform their duties and to 
achieve company’s business goal with transparency.  In this regard, the remuneration for the 
Company’s directors set by the Remuneration and Nomination Committee will include 
attendance fee and annual gratuity fee. 

 

Shareholders should consider 2020 Board of Directors’ Remuneration posed by 
Remuneration & Nomination Committee as follows: 
1. Attendance fee for the Board of Directors per time (same as previous year) 

Position Attendance fee 
in 2020  (baht) 

 

Attendance fee 
in 2019 (baht) 

 

Chairman  40,000.00 40,000.00 
Director 20,000.00 20,000.00
Audit Committee Chairman 30,000.00 30,000.00
Audit Committee Director 25,000.00 25,000.00
Remuneration & Nomination Committee Chairman 30,000.00 30,000.00
Remuneration & Nomination Director 20,000.00 20,000.00 
Risk Management Committee Chairman 30,000.00 30,000.00 
Risk Management Committee Director 20,000.00 20,000.00 

 

2.  Annual gratuity for the Board of Directors 
To approve the annual gratuity fee for the Board of Directors with the total amount of Baht 
10,500,000.00 or 5% of the dividend paid. 
However, the payment rate of the gratuity fee for the Board of Directors has been used at the 
same rate of 5% of the dividend payment to the shareholders.   In case of no dividend 
payment to shareholders in any year, there will be no payment for gratuity fee to the Board of 
Director neither. 
   

3. Others (if any):  None 
 

Agenda item 7:  To appoint an Auditor and to consider the Auditing Fee 
(Voting to approve this matter:  a resolution must be passed by a majority of shareholders 
attend the meeting and cast their votes) 
 

Facts and Rationale: According to the Section 120 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the appointment 
of the Company’s external auditors and the audit fees must be approved every year.  



Pursuant to the Company’s policy regarding the appointment of auditor, the appointment of 
the same auditors can be done but not more than 5 fiscal year consecutively 

 

The board’s opinion: Shareholders should appoint Mr.Pornchai  Kitipanya-ngam Certified Public Accountant 
License No. 2778  or Mrs.Suwanee  Kitipanya-ngam, Certified Public Accountant License No. 
2899 or Mr.Thanakorn  Fakfaipol, Certified Public Accountant License No.4879                     
from Bunchikij Co.,Ltd as the Company’s Auditor of year 2020 (ending at on 31 December 
2020) and approve the Auditing Fee of  year 2020 with the total amount of Baht 1,165,000.00 
(increasing from the previous year with the amount of Baht 45,000.00 or 4.02%). The 
proposal is thoroughly considered and recommended by Audit Committee. Below is the 
detail of auditing fees in comparison with the previous year.   

 

Details of auditing fees Year 2020 (baht) Year 2019 (baht) 
1. Auditing fees 1,165,000.00 1,120,000.00 
2. Other service fee - 10,000.00 

The above mentioned auditors are also appointed as the auditor for the Company’s 
subsidiaries.  In addition, the appointed auditors do not have any relationship nor conflict of 
interest with the Company, managements, major shareholders or related persons of the said 
parties.  The said auditors have been provided audit service to the Company and its 
subsidiaries as summarized below 
 

Auditor’s name Year of service Total (years) 
Mr.Pornchai  Kitipanya-ngam 2006-2009, 2012-2015,2018-2019 10 years (4,4,2) 
Mrs.Suwanee  Kitipanya-ngam 2004-2005, 2010-2011, 2016-2017 6 years (2,2,2) 

Mr.Thanakorn  Fakfaipol - - 
 

Agenda item 8:  Other matters (if any). 
 

  All shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting of Shareholder as date 
and time mentioned above.  If you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please 
complete and duly execute only one of the two Proxy forms and kindly request to submit the document prior to the 
meeting.      

       Yours faithfully 
 

 
    (Nate   Charanvas) 

                  Managing Director 

 

 
Remark:           Thai Metal Drum Mfg. Public Co.,Ltd. had publicized the invitation letter to attend 2020  Annual General Shareholder Meeting  with the 
supporting document and proxy form at the Company website www.thaimetaldrum.com  in the investor relation section. 



Map of Venue for Annual General Meeting of Shareholders 2020  

Glowfish Conference Hall

2nd Floor, Sathorn Thani 2 Building
North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 

Telephone:  662-109 9600

Attachment No.1

1. Travel by BTS, please take the exit number 2 of Chongnonsri BTS station and there will 
be signage for a direction to Sathorn Thani 2 Building and to Glowfish Conference Hall

2. Travel by your own vehicle, please drive to Sathorn - Narathiwas intersection, the 
Sathorn Thani 2 Building is be located near the BTS Chongnonsri Station.    Please see
Below map for more details



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่		2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำปี	2562

บริษัท	อุตสาหกรรมถังโลหะไทย	จำกัด	(มหาชน)

วันพุธที่	24	เมษายน	2562

ณ	ห้องวิมานทิพย์	โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

เลขที่	372	ถนนพระราม	3	แขวงบางโคล่	เขตบางคอแหลม	กรุงเทพมหานคร

.........................................................................................................................................................

เริ่มประชุมเวลา	14:00	น.

	 	 กอ่นเริม่การประชมุ	เลขานกุาร	กลา่วตอ้นรบัเขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป	ี2562		และแนะนำกรรมการบรษิทัฯ	 

และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ	ที่เข้าร่วมประชุม		ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้	

   

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

	 	 1.			 นายสุจินต์					 หวั่งหลี	 ประธานกรรมการ

						 	 2.			 นายอนุรัต	 ตียาภรณ์	 กรรมการ	กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

						 	 3.			 นางวนิดา			 ชาญศิขริน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

						 	 4.			 นายปิติพงศ์	 พิศาลบุตร	 กรรมการตรวจสอบ		กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาร

	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

						 	 5.			 นายอนิญช์	 หวั่งหลี	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

						 	 6.			 นายเนตร	 จรัญวาศน์	 กรรมการ		กรรมการบริหารความเสี่ยง	และกรรมการผู้อำนวยการ

						 	 7.			 นายสมชาย	 จองศิริเลิศ	 กรรมการ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง	

						 	 8.		 ม.ล.ชินทัต	 ชมพูนุท	 กรรมการ		ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	และเลขานุการบริษัท							

กรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

	 	 1.			 นายวิวัฒน์	 จรัญวาศน์	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 	 1.		 นายพรชัย	 กิตติปัญญางาม	 ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ	จากบริษัท	บัญชีกิจ	จำกัด

	 	 กอ่นเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชมุ		เลขานกุาร	ชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนเสยีงโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง	และการนบัคะแนนเสยีง 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้
	 	 −	 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย	ไมเ่หน็ดว้ย	หรอืงดออกเสยีงในแตล่ะวาระ		รวมแลว้ 
เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ	โดยใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน
	 	 −	 ใบลงคะแนนเสยีงนีใ้ชใ้นกรณทีีม่ผีูถ้อืหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ย		และงดออกเสยีงในแตล่ะวาระเทา่นัน้		 
โดยบรษิทัฯ	จะนำคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ย	และงดออกเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจำนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ	สว่นทีเ่หลอืถอืวา่เปน็ 
คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ			
	 	 −	 ผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย	หรอืงดออกเสยีงใหก้รอกใบลงคะแนนเสยีงตามวาระนัน้ๆ		และยกมอืขึน้	เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที ่
เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบโดยประธานฯจะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม



	 		 ทางบรษิทัฯ	เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได	้โดยขอใหแ้จง้ชือ่และนามสกลุเพือ่ทำการบนัทกึลงใน 
รายงานการประชุมครั้งนี้

	 	 คณุสจุนิต	์หวัง่หล	ีประธานกรรมการ	ทำหนา้ทีเ่ปน็ประธานในทีป่ระชมุและแจง้ตอ่ทีป่ระชมุทราบวา่การประชมุครัง้นี ้
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้
	 	 มาประชุมด้วยตนเอง		 จำนวน			31	ราย		 จำนวนหุ้น		51,506,030			 คิดเป็น	ร้อยละ		34.34
	 	 มอบฉันทะ		 จำนวน			22	ราย			 จำนวนหุ้น		43,601,711			 คิดเป็น	ร้อยละ		29.07
	 	 รวม	 	 จำนวน			53	ราย			 จำนวนหุ้น		95,107,741			 คิดเป็น	ร้อยละ		63.41

	 	 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ			

	 	 จากนัน้	ประธานฯ	กลา่วเปดิการประชมุและเริม่การพจิารณาวาระการประชมุซึง่ประกอบดว้ยวาระการประชมุทัง้หมด			 
9	วาระ	ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่		1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำปี	2561
	 	 ประธานฯ	แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่	คณะกรรมการมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุ 
	 	 สามญัผูถ้อืหุน้ประจำป	ี2561	ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที	่23	เมษายน	2561	ตามรายละเอยีดปรากฏตามสำเนารายงานการประชมุ 
	 	 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

  มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2561	ด้วย 
	 	 คะแนนเสียงดังนี้

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 95,107,741	 100

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0

	 	 	 	 งดออกเสียง	 0	 0

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0

วาระที่		2   รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี	2561
	 	 ประธานในที่ประชุม	ขอมอบหมายให้นายเนตร	จรัญวาศน์	กรรมการผู้อำนวยการ	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
	 	 ของบริษัทฯ	ในรอบปี	2561	ซึ่งได้จัดพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี	2561	และได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
	 	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 	 นายเนตร	จรญัวาศน	์กรรมการผูอ้ำนวยการ	รายงานสรปุผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	ในรอบป	ี2561	วา่บรษิทัและ 
	 	 บรษิทัยอ่ยมรีายไดห้ลงัหกัรายการระหวา่งกนัรวมทัง้สิน้		2,020.27	ลา้นบาท		แบง่เปน็รายไดจ้ากการจำหนา่ยผลติภณัฑ ์
	 	 ถังโลหะขนาด	200	ลิตร	1,211.05	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	57.95	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	 
	 	 808.27	ลา้นบาท	คดิเปน็รอ้ยละ	38.67	รายไดจ้ากคา่เชา่และคา่บรกิาร	70.66	ลา้นบาท	คดิเปน็รอ้ยละ	3.38	บรษิทั	 
	 	 มกีำไรสทุธ	ิ	335.99	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้		52.18	ลา้นบาท	บรษิทัฯ	มสีนิทรพัยร์วมจำนวน		3,126.03	ลา้นบาทเพิม่ขึน้จาก 
	 	 ปีที่ผ่านมาจำนวน	204.27	ล้านบาท	มีหนี้สินรวม	275.25	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	3.34	ล้านบาท	มีส่วน 
	 	 ของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน		2,850.78	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	200.93	ล้านบาท		

	 	 นายเนตร	จรญัวาศน	์ไดร้ายงานความคบืหนา้นโยบายเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชัน่	ซึง่บรษิทัฯ	ไดร้บัการตอ่อาย ุ
	 	 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวาระที่	2	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2561	 
	 	 โดยใบรับรองมีอายุ	3	ปี



	 	 ประธานฯ	เสนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	ประจำป	ี2561	พรอ้มเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม 
	 	 หรอืแสดงความเหน็ในเรือ่งผลการดำเนนิงานประจำปี	2561		(ในวาระนีไ้มม่กีารลงมตเินือ่งจากเปน็การรบัทราบผลการ 
	 	 ดำเนินงานของบริษัทฯ	ในปีที่ผ่านมา)

คำถาม	1.		 นายสธุรรม	ธรีะวฒันชยั		ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย	สอบถามวา่		จากรายงานในสว่นธรุกจิถงัโลหะทีม่รีายไดจ้ากการขายถงัของป	ี 
	 	 2561	ใกลเ้คยีงกบัปกีอ่น	และ	แตร่าคาขายตอ่หนว่ยในป	ี2561	สงูขึน้เพราะราคาวตัถดุบิปรบัราคาสงูขึน้	แปลวา่จำนวน 
	 	 หน่วยที่ขายได้จะลดลงตามสัดส่วนใช่หรือไม่		
คำตอบ		 นายเนตร	จรัญวาศน์	กรรมการผู้อำนวยการ	ตอบข้อซักถามดังนี้
	 	 ปรมิาณการขายถงัลดลงรอ้ยละ	13	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่น	เนือ่งจากมลีกูคา้บรษิทันำ้มนัรายใหญห่นึง่รายทีส่ญัญา 
	 	 ซื้อขายสิ้นสุดและไม่ได้ต่อสัญญา	แต่ทางบริษัทมีการเก็บสต๊อกเหล็กในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี	ซึ่งในปี	2561	 
	 	 ราคาเหล็กได้ปรับราคาสูงขึ้นทำให้บริษัทมีต้นทุนราคาเหล็กต่ำกว่าราคาตลาด	ทำให้บริษัทมีกำไรในการขายเพิ่มขึ้น
คำถาม	2.	 นายสุธรรม	ธีระวัฒนชัย	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	สอบถามเพิ่มเติมว่า	ปัจจุบันบริษัทมีการใช้กำลังการผลิตกี่เปอร์เซ็นของ 
	 	 กำลังการผลิตทั้งหมด
คำตอบ		 นายเนตร	จรัญวาศน์	กรรมการผู้อำนวยการ	ตอบข้อซักถามดังนี้
							 	 ทางบริษัทฯ	มีเครื่องจักรในการผลิตถัง	2	ชุด	บริษัทฯ	ดำเนินการผลิต	6	วันต่อสัปดาห์	วันละ	8	ชั่วโมง	สามารถผลิต 
	 	 ถังได้ปีละประมาณ	1.5	ล้านใบต่อเครื่องจักร	1	ชุด	ซึ่ง	ปัจจุบัน	ทางบริษัทฯ	ใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ	50	
คำถาม	3.	 นายสธุรรม		ธรีะวฒันชยั		ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย	สอบถามเพิม่เตมิวา่	ในรายงานมกีารพดูถงึบรษิทั		อสีทพ์ลาส	จำกดั	ทีล่งทนุ 
	 	 ซื้อเครื่องจักรผลิตถังพลาสติก		200	ลิตร	ไม่ทราบว่าเริ่มการผลิตหรือยัง
คำตอบ		 นายเนตร	จรัญวาศน์	กรรมการผู้อำนวยการ	ตอบข้อซักถามดังนี้
	 	 บริษัท	อีสท์พลาส	จำกัด	 ได้เริ่มการผลิตมา	2	ปี	แล้ว	 ในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ขายถังได้ในจำนวนไม่มากเนื่องจาก 
	 	 ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง	
คำถาม	4.	 นายสธุรรม	ธรีะวฒันชยั	ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย	สอบถามเพิม่เตมิวา่	ลกูคา้ทีซ่ือ้ถงัพลาสตกิเปน็ลกูคา้คนละกลุม่	ทีซ่ือ้ถงัโลหะ 
	 	 ใช่หรือไม่	ถ้าใช่เป็นลูกค้ากลุ่มไหน
คำตอบ		 นายเนตร	จรัญวาศน์	กรรมการผู้อำนวยการ	ตอบข้อซักถามดังนี้
	 	 มีกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ใช้ถังโลหะ	และใช้ถังพลาสติกด้วยประมาณ	10	ราย		ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์
คำถาม	5.	 นายสบืศกัดิ	์	พภิพมงคล		ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย	อยากจะแสดงความยนิดตีอ่คณะกรรมการบรษิทัฯและพนกังานของบรษิทั	 
	 	 ทีส่ามารถดำเนนิธรุกจิและทำกำไรใหก้บับรษิทัทำใหบ้รษิทัเจรญิรุง่เรอืง	บรษิทัฯ	มทีนุจดทะเบยีน	150	ลา้น	แตท่ำกำไร 
	 	 สองรอ้ยลา้น	แตอ่ยากใหพ้จิารณาเกีย่วกบัสภาพคลอ่งของหุน้	เนือ่งจากมกีารซือ้ขายหุน้ในตลาดนอ้ยไปหนอ่ย		อยากให ้
	 	 พิจารณาเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้ดีขึ้นเพื่อให้มีการซื้อขายมากขึ้น	เช่น	การออก	warrant	
	 	 นายสธุรรม	ธรีะวฒันชยั	ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย	ไมเ่หน็ดว้ยกบัการออก	warrant	แตอ่ยากใหบ้รษิทัฯ	พจิารณาทางเลอืกอืน่ 
	 	 ที่ดีกว่านี้
คำตอบ		 นายเนตร	จรัญวาศน์	กรรมการผู้อำนวยการ	ตอบข้อซักถามดังนี้
	 	 คณะกรรมการฯ	ขอขอบคณุสำหรบัคำเสนอแนะ	ในป	ี2556	ทางบรษิทัฯ	มกีารแตกพารจ์าก	10	บาท	เปน็	1	บาท		เพือ่ 
	 	 เสริมสภาพคล่องหุ้นให้มีการหมุนเวียนดีขึ้น	หลังแตกพาร์สภาพคล่องดีขึ้นระยะหนึ่งหลังจากนั้นสภาพคล่องลดลง		 
	 	 เนือ่งจากหุน้บรษิทัฯ	เปน็หุน้ปนัผล	ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายเปน็ผูถ้อืหุน้ระยะยาว		ไมอ่ยากขายหุน้	และถอืหุน้กนัระยะยาว		 
	 	 ทางบริษัทฯ	ขอนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาต่อไป
คำถาม	6.	 นายสบืศกัดิ	์	พภิพมงคล		ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยสอบถามเพิม่เตมิวา่	อยากใหบ้รษิทัฯ	ชว่ยเปดิเผยกำไรทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร	ณ	ปจัจบุนั 
	 	 มีจำนวนเท่าไร
คำตอบ		 นายเนตร	จรัญวาศน์	กรรมการผู้อำนวยการ	ตอบข้อซักถามดังนี้
	 	 บริษัทฯ	มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่	1,153.50	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
 
	 	 ไมม่ผีูใ้ดสอบถามเพิม่เตมิ		ประธานในทีป่ระชมุขอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	ประจำป	ี2561	 
	 	 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ประจำปี	2561



วาระที่		3  พจิารณาอนมุตังิบดลุ	และงบกำไรขาดทนุสิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
  รับอนุญาตแล้ว
	 	 ประธานทีป่ระชมุมอบหมายให	้มล.ชนิทตั	ชมพนูทุ	กรรมการ	และ	ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ	รายงานงบดลุและงบกำไร 
	 	 ขาดทนุของป	ี2561	และคณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตังิบดลุ	และงบกำไร 
	 	 ขาดทนุสิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	โดยผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงาน 
	 	 งบการเงินประจำปี	2561	ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

  มตทิีป่ระชมุ	ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้	มมีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมุตังิบดลุและงบกำไรขาดทนุสิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	 
	 	 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 95,107,741			 100

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0

	 	 	 	 งดออกเสียง	 0	 0

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0

	 										 ประธานฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นต่องบดุลและงบกำไรขาดทุนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด 

	 	 มีคำถามในวาระนี้

วาระที่		4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี	2561

	 	 ประธานในทีป่ระชมุ	แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตัจิา่ยเงนิปนัผล 

	 	 ประจำป	ี2561	โดยใหจ้า่ยเงนิปนัผลสำหรบัผลการดำเนนิงานตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	2561	ถงึวนัที	่31	ธนัวาคม	2561	 

	 	 ในอตัราหุน้ละ	1.40	บาท		คดิเปน็เงนิ		210,000,000.00	บาท	หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	64.50	ของกำไรสทุธติามงบเฉพาะบรษิทั	 

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	40	ของกำไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะบรษิทั	และเปน็เงนิปนัผล 

	 	 จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	(BOI)	โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	 

	 	 (record	date)	ในวันอังคารที่	12	มีนาคม	2562	และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่	9	พฤษภาคม	2562

  มติที่ประชุม	ประธานฯ	ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	 

	 	 1.40	บาท	คดิเปน็เงนิ		210,000,000.00	บาท	หรอืเทา่กบัรอ้ยละ	64.50	ของกำไรสทุธติามงบเฉพาะบรษิทั	บรษิทัฯ	มนีโยบาย 

	 	 การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	และเป็นเงินปันผลจากกำไรของ 

	 	 กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	(BOI)	ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 	95,107,741			 100

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0

	 	 	 	 งดออกเสียง	 0	 0

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0

	 	 ประธานฯ	เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามหรอืแสดงความเหน็ตอ่การจา่ยเงนิปนัผลสำหรบัผลการดำเนนิงานในปี	2561	 

	 	 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้



วาระที่		5   พิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	 	 ประธานในทีป่ระชมุ	ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่	ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป	ี2562	มกีรรมการบรษิทัฯ	ทีต่อ้งออกจาก 

	 	 ตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ	จำนวน	3	ท่านประกอบด้วย

	 	 1)		นางวนิดา	ชาญศิขริน	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 2)		นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 	 3)		ม.ล.ชินทัต	ชมพูนุท	 	 กรรมการ	และเลขานุการบริษัท

	 	 โดยกรรมการลำดับที่	1	และ	2	เป็นกรรมการอิสระด้วย	เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และของบริษัทฯ	

	 	 เลขานกุาร		แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่	คณะกรรมการกำหนดคา่ตอบแทนและสรรหาไดร้ว่มกนัพจิารณาคณุสมบตัใินดา้นตา่งๆ	 

	 	 โดยดถูงึความเหมาะสมดา้นคณุวฒุ	ิประสบการณ	์และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี	รวมถงึผลการปฏบิตังิาน 

	 	 ในฐานะกรรมการบรษิทัฯ	ในชว่งทีผ่า่นมา	เหน็สมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้	3	คน	กลบัเขา้เปน็ 

	 	 กรรมการบรษิทัฯ	ในตำแหนง่เดมิอกีวาระหนึง่		และเพือ่ความโปรง่ใส	ทางประธานฯ	ขอใหก้รรมการทีจ่ะตอ้งออกตามวาระ	 

	 	 ออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

	 	 อนึ่ง	ทางบริษัทฯ	ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท	รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

	 	 ประเทศไทย	ใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็วา่มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเปน็กรรมการ 

	 	 ของบริษัทฯ	ไว้ล่วงหน้า	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

  

  มติที่ประชุม	ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง		 

	 	 1)		นางวนิดา	ชาญศิขริน			2)		นายปิติพงศ์		พิศาลบุตร			และ	3)		ม.ล.ชินทัต	ชมพูนุท		กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้	

  มติลงคะแนนเสียงเลือก	นางวนิดา	ชาญศิขริน

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 95,096,741						 99.988

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 1,000	 0.001

	 	 	 	 งดออกเสียง	 10,000	 0.011

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0

  มติลงคะแนนเสียงเลือก	นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 95,058,021							 99.95

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0

	 	 	 	 งดออกเสียง	 49,720	 0.05

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0



  มติลงคะแนนเสียงเลือก	ม.ล.ชินทัต	ชมพูนุท

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 95,107,741			 100

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0

	 	 	 	 งดออกเสียง	 0	 0

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0

วาระที่		6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 ประธานในทีป่ระชมุ	ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่	คณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาจา่ยคา่ 

	 	 ตอบแทนกรรมการหรอืเบีย้ประชมุสำหรบัปี	2562	และเงนิบำเหนจ็กรรมการในรอบปี	2561	ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี	้	 

	 	 −	 ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี	2562	ดังนี้	(กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)

	 	 	 1.		ประธานกรรมการ			 	 	 40,000			บาท

	 	 	 2.		กรรมการ	คนละ	 	 	 20,000			บาท

	 	 	 3.		ประธานกรรมการตรวจสอบ		 	 30,000			บาท

	 	 	 4.		กรรมการตรวจสอบ	คนละ					 	 25,000			บาท

	 	 	 5.		ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	 	 30,000	 บาท

	 	 	 6.		กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	คนละ	 	 20,000	 บาท

		 	 	 7.		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	 30,000			บาท

	 	 	 8.		กรรมการบริหารความเสี่ยง	ท่านละ	 	 20,000			บาท

	 	 −	 เงนิบำเหนจ็กรรมการ	รวมเปน็เงนิทัง้สิน้	10,500,000	บาท		คดิเปน็รอ้ยละ	5	ของเงนิปนัผล		โดยใหค้ณะกรรมการ 

	 	 	 พิจารณาจัดสรรเอง

  มตทิีป่ระชมุ	ประธานฯ	ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมุตัใิหจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการหรอื 

	 	 เบี้ยประชุมในปี	2562	แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง	และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ	ตามที่เสนอข้างต้น		 

	 	 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 95,107,741			 100

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0

	 	 	 	 งดออกเสียง	 0	 0

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0

วาระที่		7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำหนดค่าสอบบัญชี

	 	 ประธานในทีป่ระชมุ	ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่	คณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้		 

	 	 นายพรชยั	กติตปิญัญางาม	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่2778	หรอื	นางสวุนยี	์กติตปิญัญางาม	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต				 

	 	 เลขที่	2899	หรอื	นายธนากร	ฝกัใฝผ่ล	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่	4879	แหง่บรษิทั	บญัชกีจิ	จำกดั	เปน็ผูส้อบบญัชี 

	 	 ประจำป	ี2562	โดยกำหนดคา่สอบบญัชปีระจำปี	2562	เปน็จำนวนเงนิ	1,120,000.00	บาท	เพิม่ขึน้จำนวน	40,000.00	 

	 	 บาท	หรือ	ร้อยละ	3.70	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



  มติที่ประชุม	ประธานฯ	ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง	นายพรชัย	กิตติปัญญางาม					 

	 	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่2778	หรอื	นางสวุนยี	์กติตปิญัญางาม	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขที	่2899	หรอื	นายธนากร		 

	 	 ฝักใฝ่ผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4879	แห่งบริษัท	บัญชีกิจ	จำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี	2562	โดยกำหนด 

	 	 ค่าสอบบัญชีประจำปี	2562	เป็นจำนวนเงิน	1,120,000.00	บาท	ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 95,107,741			 100

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0

	 	 	 	 งดออกเสียง	 0	 0

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0

วาระที่		8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	32

	 	 ประธานในทีป่ระชมุไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	100	 

	 	 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยคำสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตทิี่	21/2560	เรือ่งการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อำนวย 

	 	 ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ข้อบังคับที่	32	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	มีข้อความดังต่อไปนี้

	 	 “ข้อ	32	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี	ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด 

	 	 ของรอบปีบัญชีของบริษัท

	 	 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่	นอกจากทีก่ลา่วมาแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั		คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 

	 	 เปน็การประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร	หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจำนวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้	ของ 

	 	 จำนวนหุน้ทีจ่ำหนา่ยไดท้ัง้หมด	หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิ	ของจำนวนหุน้ 

	 	 ทีจ่ำหนา่ยไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กนัทำหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้	เปน็การประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด	้	 

	 	 แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย”

 

  ข้อบังคับที่	32	ซึ่งบริษัทเสนอให้แก้ไขใหม่มีข้อความดังต่อไปนี้

  “ข้อ	32	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี	ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด 

	 	 ของรอบปีบัญชีของบริษัท

	 	 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่	นอกจากทีก่ลา่วมาแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั		คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 

	 	 เปน็การประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร	หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 

	 	 รอ้ยละสบิของจำนวนหุน้ทีจ่ำหนา่ยไดท้ัง้หมด	จะเขา้ชือ่กนัทำหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การ 

	 	 ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้	แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย		 

	 	 ในกรณเีชน่นี	้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั	นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้นัน้ 

	 	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายในกำหนดระยะเวลาสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

	 	 ดงักลา่ว		ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ	รวมกนัไดจ้ำนวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเอง 

	 	 ก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น		 



	 	 ในกรณเีชน่นี	้ใหถ้อืวา่เปน็การประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ	โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจำเปน็ 

	 	 ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

	 	 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น 

	 	 ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเปน็องคป์ระชมุตามทีก่ำหนดไวใ้นขอ้	34	นัน้	ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามจะตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบ 

	 	 ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	”

  มตทิีป่ระชมุ		ประธานฯ	ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิปน็เอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทัฯ	ขอ้	32		 

	 	 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	 	 	 	 มติที่ลง	 จำนวนเสียงที่ลงมติ	 %	ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
	 	 	 	 	 (1	หุ้น	=	1	เสียง)	 และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 	 เห็นด้วย	 95,107,741			 100

	 	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 0	 0

	 	 	 	 งดออกเสียง	 0	 0

	 	 	 	 บัตรเสีย	 0	 0

วาระที่		9   เรื่องอื่นๆ

	 	 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

	 	 จากนั้น	 	ประธานฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักคำถามเพิ่มเติม		 

	 	 ประธานฯ	จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้	และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา		14.50	น.

	 ลงชื่อ..............................................................	ประธานที่ประชุม

	 (นายสุจินต์	หวั่งหลี)

	 ลงชื่อ............................................................	เลขานุการบริษัท

	 (ม.ล.ชินทัต	ชมพูนุท)

	 ผู้บันทึกการประชุม	



Proxy Form A (General Form) 
 

Issued at …………..……………………………… 
Date ..…..… Month …………………… Year ……….. 

 
(1)  I, / We ……………………………………………..………… Nationality …………….…..… Residing at  

No.…………….. Road ……………………………………………. Sub-district ...…………..…………………. District 
…………………..………………Province ……………….……………  Postal Code  …………………...........................      

(2)   Being at shareholder of Thai Metal Drum Mfg. Public Company Limited, holding ………………… 
shares which consist of: 

 

 Ordinary share:  ....................................... shares, equivalent to ……..………..……….. votes    
(3)    Hereby appoint anyone of  
 (1)…………………………….…….. Age ……….……….. Residing at No……………… 

Road…………………………………………………… Sub-district ………………………………………………………… 
District ………………………………………….... Province ……………………………..……… Postal Code 
………………………………. 

 (2)……………………………….…….. Age ……….……….. Residing at No……………… 
Road…………………………………………………… Sub-district ………………………………………………………… 
District …………………………………..….…….. Province ……………………………..……… Postal Code 
………………………………. 
Or,  

 (3)  Mrs. Wanida  Chansikarin, the Audit Committee Chairman and Independent Director or 
……………………..………   (any one of the director of the Company) to be my/our proxy to attend and vote for 
me/us at the Shareholders’ General Meeting of the year 2020 on Thursday 9th July 2020 at 14:00 hrs at Glowfish 
Conference Hall, 2nd floor, Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn, Silom, Bangrak, or at any adjournment 
thereof to any other date, time and venue. 
 

Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to be done by me/us in all 
respects. 
 

 

    Signature ………………………….………………. Proxy Grantor 
        ( ……………………………………….. ) 
 

 
    Signature …………………………………….…. Proxy holder 
      ( ……………………………………….. ) 

 

Remark:   Only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the vote on behalf of the appointing shareholder 
 and voting share can not be split to more than one proxy. 

Duty 
Stamp    

20 Baht 
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Proxy Form B. (Detailed and Specific Form) 
 
 

 

Issue at......................................................... 
Date............. Month ......................................Year. .................... 

 

(1)  I / We ................................................................................. Nationality .................... Residing at No. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sub-district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
District....................................................... Province .................................. Postal Code ........................................ 

 

(2)   Being a shareholder of Thai Metal Drum Mfg. Public Company Limited, holding …………………… shares 
and having ……………………….. votes, which consist of: 

 

 Ordinary share:  ....................................... shares, equivalent to ………………………….. votes    
 

(3)    Hereby appoint anyone of  
 

 (1)…………………………….…….. Age ……….……….. Residing at No…………………… 
Road…………………………………………………… Sub-district ………………………………………………………… 
District …………………………………….. Province …………………..……… Postal Code ………………………………. 

 (2)……………………………….…….. Age ……….……….. Residing at No………….………… 
Road…………………………………………………… Sub-district ………………………………………………………… 
District …………………………………….. Province …………………..……… Postal Code ………………………………. 
Or, 

 (3)…………………………….…….. Age ……….……….. Residing at No……….…………… 
Road…………………………………………………… Sub-district ………………………………………………………… 
District …………………………………….. Province …………………..……… Postal Code ………………………………. 

To be my/our proxy to attend and vote for me/us at the Shareholders’ General Meeting of the year 2020 on 
Thursday 9th July 2020 at 14:00 hrs at Glowfish Conference Hall, 2nd floor, Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn, 
Silom, Bangrak, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

  

 (4)  I / We hereby appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner: 
 

Agenda 1 To certify the minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

Agenda 2 To acknowledge the declaration of the year 2019 Operational Results  
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 
 

 

Duty 
Stamp 

20 Baht 
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Agenda 3 To approve the Company’s Financial Statement for the year ended on 31 December  2019 which has 

been certified by external auditor 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

Agenda 4 To acknowledge and to approve the interim dividend payments 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

Agenda 5 To approve the appointment of Directors in replacement to those who are retired by rotation 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
   
 

          Vote for an individual nominee. 
   1.  Mr. Nate Charanvas  
    Agreed   Disagreed  Abstained 
   2.  Mr.Somchai  Jongsirilerd 
    Agreed   Disagreed  Abstained 

3.  Mr.Anin Wanglee 
    Agreed   Disagreed  Abstained 

     

Agenda 6 To consider and approve the Board of Directors’ Remuneration 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

Agenda 7 To approve the appointment of the Company’s Auditor and consider 2020 auditing fee.  
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

Agenda 8 To consider other issues (if any) 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

 

 (5)  Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall 
be deemed an incorrect vote and is not my/our vote as the shareholder. 
 
 
 
 



 
 (6)  If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote is unclear, or if the Meeting 
considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, 
my/our proxy shall have the right to consider and cast votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate. 
 
 Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast 
the votes as specified in the Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects. 
 
 
 

Signature ............................................................. Proxy Grantor 
                     ( ...........................................................) 
 
 
 
     Signature …………………………………………… Proxy holder 
       ( ...........................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark 
1. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and 

shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 
2. For agenda relating to election of Directors, the election may be for the entire group of Directors or each 

Individual Director 
3. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified 

by the shareholder in the Regular Continued Proxy Form B. as enclosed. 



Regular Continued Proxy Form B 
 

Authorization on Behalf of the Shareholder of Thai Metal Drum Mfg. Public Company Limited 
 

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 9th July 2020 at 14:00 hrs. at Glowfish Conference 
Hall, 2nd floor, Sathorn Thani 2 Building, North Sathorn, Silom, Bangrak or at any adjournment thereof to any other 
date, time and venue  
 

Agenda ….  Subject                                                                                                                                  . 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 
 

Agenda ….  Subject                                                                                                                                  . 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 
 

Agenda …  Subject                                                                                                                                  . 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

 

Agenda ….  Subject                                                                                                                                  . 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

 

Agenda …  Subject                                                                                                                                  . 
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction. 
  Agreed   Disagreed  Abstained 

 
 

I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form B is complete and true. 
 

Signature ............................................................. Proxy Grantor 
                     ( ...........................................................) 

 
     Signature …………………………………………… Proxy holder 
       ( ...........................................................) 

 



Attachment no. 5 
 

Documents Required Prior to Attending the Meeting 
 
 Following to the regulation of the Stock Exchange of Thailand (SET) regarding the 
“Codes of Conducts for the Annual General Meeting of Shareholders” dated 19 February 1999 in 
the purpose to create good corporate governance practice as well as create confidence among 
shareholders, investors and all persons concerned, the Company require all shareholders to 
present registration form and other required documents as listed below to the Company prior to 
the Meeting: 
 
1. In the event that the shareholder is a natural person 
 

1.1    Thai Shareholders 
 (a) Identification card of the shareholder 
 (b) A proxy must present a copy of I.D card of the shareholder, along with 

 the proxy’s I.D. card and the filled-in proxy form signed by  
 shareholder. 

 
1.2  Foreign Shareholder 

(a)  The shareholder’s original passport 
(b) A proxy must present a copy of the passport of the shareholder, along with 

the proxy’s I.D. card or passport and the filled-in proxy form signed by 
shareholder. 

 
2.  In the event that the shareholder is a Juristic Person or Non-Thai Nationality: 
 

2.1 Thai Juristic Shareholders 
(a) Affidavit of Juristic Person, issued by the Business Development Department, 

Ministry of Commerce.  The document must be less than 30 day-old 
           
(b) A copy of I.D.Card or passport of the authorized members of the Board of 

Directors, whose signature shows in the proxy form, along with the I.D card 
or passport of the proxy. 

 
2.2 Non-Thai Juristic Person 

(a)    Affidavit of the Juristic Person, issued by the Government Agency, where the 
Juristic Person is established. 

(b)    A copy of I.D. Card or passport of the authorized members of the Board of 
Directors, whose signature shows in the proxy form, along with the I.D. card 
or passport of the proxy.  

 
In case the presented documents are photocopied, they must be certified true and correct 
copy.  When the documents are arranged overseas, they must be certified with notary 
public seal. 
 

The Company has enclosed the Proxy forms together with the registration form herewith. The 
Shareholders are to submit either one of Proxy form, in order to appoint proxy with the required 
document to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on Thursday 9th 
July, 2020 from 13:00 hrs onwards at Glowfish Conference Hall. 



Date of Birth / Age   11 November 1962 (Age  58 years old)

Education    Master Degree in M.B.A from University of New Haven, U.S.A

Working Experience  -  Director, Songkhla Metal Drum Co.,Ltd. 

 -  Director, The PET Co.,Ltd.

Director Classification   - Director and Risk Management Director

Percentage of share holding   - Amount 48,952,910 shares  (equivalent to  32.6353 % of the total issued shares)

Legal dispute for the past 5 
years

  - None

Director training program  -  Attending Director Accreditation Program (DAP) year 2003

Positions in other listed company   - None

  2  companies

      -  Director, Songkhla Metal Drum Co.,Ltd. 

      -  Director, The PET Co.,Ltd.

Positions in rival companies

  - 10 terms

   (30 years)

  - Attend 2019 General Meeting of shareholders totalling 1 of 1 time

  - Attend the Board of Risk Management Committee Meeting totalling 1 of 1 time

  - Attend the Board of Directors Meeting totalling 5 of 6 times (not including

    the meeting without the presence of the Executive Director)

Attendance the meeting in 2019

Attachment no. 6

Mr.Nate  Charanvas -   Director and Risk Management Director

  - None

Positions in company limited

Information of proposed Directors in replacement to those retired by rotation

Information of Proposed Directors

No.of years on board



Date of Birth / Age    1 January 1958 (age 62 years old)

Education    Master Degree in M.B.A from University of Detroit, U.S.A

Working Experience  -  Managing Director, The PET Co.,Ltd.

 -  Deputy to Managing Director, Thai Metal Drum Mfg.Public Co.,Ltd.

 -  Director, Songkhla Metal Drum Co.,Ltd

Director Classification   - Director and Risk Management Director

Percentage of share holding   - Amount 46,000 shares  (equivalent to  0.03067% of the total issued shares)

Legal dispute for the past 5 
years

  - None

Director training program   - Attending Director Accreditation Program (DAP) year 2004

  - Attending Anti Corruption the Practical Guide (ACPG) 37/2017

  - Attending Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017

 - Attending Advance Audit Committee Program (AACP) 33/2019

  - 1 company

        - Audit Committee Director, Independent Director and Nomination and

          Remuneration Director of  Qualitech Public Co.,Ltd.

  - 3 companies

        - Managing Director, The PET Co.,Ltd.

        - Managing Director, Eastplast Co.,Ltd

        - Director, Sonkhla Metal Drum Co.,Ltd.

Positions in rival companies

  - 8 terms

   (24 years)

  - Attend 2019 General Meeting of shareholders totalling 1 of 1 time

  - Attend the Board of Risk Management Committee Meeting totalling 1 of 1 time

  - Attemd the Board of Directors Meeting totalling 6 of 6 times
 

Mr.Somchai  Jongsirilerd  -      Director and Risk Management Director

Positions in company limited

  - None

Positions in other listed 
company

No.of years on board

Attendance the meeting in 2019



Date of Birth / Age    16 August 1979  (Age 41 years old)

Education    Master Degree in Insurance & Risk Managment from City University, London, UK

Working Experience   -  Executive Vice President, Navakij Insurance Public Co.,Ltd.

Director Classification   - Audit Committee Director and Independent Director

Percentage of share holding   - Amount 7,000  shares (equivalent to 0.0047% of the total issued shares)

Legal dispute for the past 5 
years

  - None

  - Attending Director Accreditation Program (DAP) year 2015

Positions in other listed company   -  1 Company:  Executive Vice President, Navakij Insurance Public Co.,Ltd.

Positions in company limited   -  None

Positions in rival companies

  - 2 terms

   (5 years)

  - Attend 2019 General Meeting of shareholders totalling 1 of 1 time

  - Attend the Board of Directors Meeting totalling  6 of 6 times

  - Attend the Audit Committee Meeting totalling 4 of 4 times

Relationship with the Company, a parent company, a subsidiary, an

associate, a major shareholder or a controlling person of the Company,

both in the present and the last two years as following manner:

                  Relationship                                                              Yes          No

1. Being a director that has a management authority                                     X

    staff, employee or advisor on regular retainer

2. Being a professional service provider (such a auditor                                 X

    or legal advisor)

3. Having business relationship (such as sale or purchase                            X

   raw material/goods/service/lease or lease out the property

   provide or receive financial support etc.), which incur debt

   to the Company or contract party amounting to Baht 20

   million up. This threshold is applicable to all indebtedness

   incurred within one year prior to the date of having such 

   business relationship. 

4.Being as a significant shareholder or a controlling person                          X

   of the party having business relationship as mentioned in

   3 above

Mr.Anin Wanglee - Audit Committee Director and Independent Director

  - None

Director training program

No.of years on board

Attendance the meeting in 2019

Additional qualification of the 
Independent Director
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Name - Surname   Mrs. Wanida  Chansikarin

Age   59 Years

Address  41  Soi Thoed Thai  90, Thoed Thai  Road

  Bangwha,  Bhasricharoen, Bangkok

Education   Bachelor Degree,  Accounting

Present position   Audit Committee Chairman

  Independent Director

Working Experience  - Vice President Accounting Department, Sathorn Thani Co.,Ltd.

 - Audit Committee of Navakij Insurance Public Co.,Ltd.

Training Director  - Audit Committee Program (ACP) Year 2006

 - Directors Accreditation Program (DAP) Year 2004

Total shares hold with the Company  -  holding 10,000 shares, equivalent to 0.0067% of total shares

Meeting Attendances in 2019  - Attend the Annual General Meeting of Share holder 1/1 time

 - Attend the Board of Director's Meeting 6/6 times

 - Attend the Audit Committee Meeting 4/4 times

  - None

  - None

Information of Independent Director for consideration
(Shareholers can assign a proxy to the Independent Director)

Special Conflict of Interest from other Directors

Interest in any Agenda Item proposed in the 
Annual General Meeting of Shareholders
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Company’s Regulations Relating to the General Meeting of Shareholders 
 

Shareholders Meeting 
 
Article 32. The board of directors shall arrange a shareholders’ meeting as an 
Annual General Meeting to be held within 4 months from the last day of the financial 
year of the Company.    

 
Other meeting apart from the Annual General Meeting of Shareholder is 

called “extraordinary general meeting”    The Board of Director can call for an 
extraordinary general meeting at any time as appropriated or one or more shareholders 
holding shares amounting to not less than ten percent of the total number of shares sold 
may, by subscribing their names, makes a written request to the Board of Directors to 
call an extraordinary general meeting at any time, but the subjects and reasons for 
calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of 
Directors shall proceed to call a meeting of shareholders to be held within forty-five 
(45) days as from the date of receipt of such request from the shareholders.  

 
In case the Board of Directors does not hold the meeting within 45 days 

after receiving a letter calling for an extraordinary general meeting from the 
shareholders, the shareholders who subscribe their names or other shareholders holding 
the number of shares as required may call such meeting within forty-five days as from 
the completion of such period. In this regard, the meeting shall be considered as the 
shareholders meeting called by the Board of Directors. The company shall be 
responsible for necessary expenses arising from such meeting and reasonably provide 
facilitation.  

 
In case the quorum of the shareholders meeting called by the 

shareholders as prescribed under paragraph three is not formed according to Article 34 
the shareholders as prescribed under paragraph three shall be collectively responsible to 
the company for expenses arising from such meeting. 
 

   
Article 33. In summoning the Shareholders’ Meeting, the Board of Directors shall 
prepare a written notice of the meeting specifying the place, date, time, agenda of the 
meeting and the matter to be proposed to the meeting together with reasonable detail by 
indicating whether it is the matter proposed for acknowledgement, for approval or for 
consideration, including the opinions of the Board of Directors on the said matters, and 
shall send the same to the shareholders and the registrar for their information note less 
than seven (7) days prior to the date of the meeting.  The notice of the meeting shall 
also be published in a newspaper of at least three (3) days prior to the date of the 
meeting in the three (3) consecutive days.  The venue of the meeting shall be located 
near the head office or the branch or at the provinces nearby. 
 
Article 34. In every Shareholders’ Meeting, there shall be shareholders and proxies 
(if any) attending the meeting amounting to not less than twenty-five (25) persons or 
not less than half- (1/2) of the total number of shareholders, holding in aggregate of not 
less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, in order to constitute a 
quorum. 
 



  At any Shareholders’ Meeting, if one (1) hour has passed beyond the 
fixed time for the meeting and the number of shareholders present is inadequate to 
constitute a quorum as specified, and if such Shareholders’ Meeting was convened 
pursuant to a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled.  If such 
Shareholders’ Meeting was not convened pursuant to the request of the shareholders, 
the meeting shall be summoned again and the notice summoning such meeting shall be 
delivered to shareholders for not less than seven (7) days before the date of the meeting.  
In the latter meeting, a quorum is not compulsory. 
 
  In the Shareholders’ Meeting, the Chairman shall preside over the 
meeting.  If the Chairman is unable to perform his/her duty, the Vice-Chairman shall 
preside over the meeting.  If the Vice-Chairman is unable to perform his duty, the 
meeting shall elect one shareholder who attends the meeting to preside over the 
meeting. 
 
Article 35. In the Shareholders’ Meeting, a shareholder may appoint any other adult 
as his/her proxy to attend and vote at the meeting on his/her behalf.   The proxy 
instrument shall be dated and signed by the shareholder giving proxy and shall be in the 
form so prescribed by the registrar. 
 
If the proxy intends to vote at the meeting, the proxy instrument shall be delivered to 
the Chairman or person(s) designated by the Chairman at the place of the meeting 
before the proxy attends the meeting. 
 
In casting votes at the Shareholders’ Meeting, one (1) share shall represent one (1) vote 
and the resolution of the Shareholders’ Meeting shall comprise of the following votes: 
 

1. In normal case, majority votes of the shareholders who attend the meeting 
and cast their votes.  In case of a tie vote, the Chairman of the meeting shall 
have an additional casting vote to decide on the matter; 

2. In the following cases, resolutions shall be passed by votes of not less than 
three-fourths (3/4) of the total votes of the shareholders who attend the 
meeting and are entitled to vote: 

 
(a) The sales or transfer of the whole or substantial part of the 

businesses of the Company by other persons; 
(b) The purchase or acceptance of transfer of businesses of public 

limited companies or private limited companies to the Company; 
(c) The making, amendment or termination of contracts relating to 

the leasing out the whole or substantial part of the Company’s 
business, the assignment to any other persons to manage the 
Company’s business, or the consolidation of the business with 
other persons with an objective towards profit and loss sharing. 

(d) The add up or amendment of Memorandum or Articles of 
Association; 

(e) The increase or reduction of the Company’s registered capital; 
(f) The offer for sales of debentures to public; 
(g) The amalgamation with other company or the dissolution of the 

Company. 
 



Articles 36. Transactions to be conducted at the annual general meeting shall at least 
consist of the following: 
 

1. Considering the Board of Directors’ report proposed to the meeting 
of the Company’s Operation during the preceding year. 

2. Considering and approving the Balance Sheets, Profit and Loss 
Statement of the preceding fiscal year. 

3. Considering the appropriation of profits, distribution of dividend and 
the appropriation of reserve fund; 

4. Considering the election of new Directors in place of those who must 
retire on the expiration of their term 

5. Considering the appointment of auditor and fixing his/her 
remuneration 

6. Other businesses. 
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Definitions of Independent Director of the Company 

 
Independent Director of the Company shall not conduct any business, not participate 
in administration, or not have any benefit related to the Company which may interfere 
his/her independent decision and must have the following qualifications: 
 
 

1. Holding shares not exceeding 0.5 percent of the total number of shares with 
voting rights of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major 
shareholders or controlling person, including shares held by related persons of 
such Independent Director. 
 

2. Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor 
who receives salary, or controlling person of the Company, its parent 
company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary company, major 
shareholder or controlling person, unless foregoing status has ended not less 
than two years prior to taking the independent dictatorship.   

 
3. Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, 

spouse, sibling, and child, including spouse of child of other executive, major 
shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or 
controlling person of the Company or its subsidiary company. 

 
4. Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its 

parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person, 
in the manner which may interfere with his/her independent decision, and 
neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of 
any person having a business relationship with the Company, its parent 
company, subsidiary company, affiliate, major shareholder or controlling 
person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years 
prior to taking the independent dictatorship.  
 
The Term “business relationship” under the first paragraph shall include any 
normal business transaction, rental or lease of immovable property, transaction 
relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance 
through receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, 
and any other similar actions, which result in the Company or the counterparty 
being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three 
percent or more of the net tangible of such indebtedness shall be calculated 
according to the method for calculation of value of connected transactions 
under the Notification of the Capital Market Supervisory Board.  The 
consideration of such indebtedness shall include indebtedness occurred during 



the period of one year prior to the date on which the business relationship with 
the person commences. 

 
5. Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, 

subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person, and not being a 
significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which 
employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, 
affiliate, major shareholder or controlling person, unless the foregoing 
relationship has ended not less than two years prior to taking the independent 
dictatorship. 
 

6. Neither being nor used to be a provider of any professional services including 
those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding 
two million baht per year from the Company, its parent company, subsidiary, 
affiliate, major shareholder or controlling person, and not being a significant 
shareholder, controlling person or partner of the provider of professional 
services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years 
prior to taking the independent dictatorship. 
 

7. Not being a director appointed as representative of Directors of the Company, 
major shareholder or shareholder who is related to major shareholder. 
 

8. Not conducting any business in the same nature and in competition to the 
business of the Company or subsidiary company or not being a significant 
partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor 
who receives salary or holding shares exceeding one percent of the total 
number of shares with voting rights of other company which conducts 
business in the same nature and in competition to the business of the Company 
or its subsidiary company. 
 

9. Not having any other characteristics which cause the inability to express 
independent opinions with regard to the Company’s business operations. 
 

10. The Independent Director must be appointed by the Board of Directors of the 
Company or the Board of Remuneration and Nomination  
 
Besides, the qualifications of Independent Director of the Company shall be 
applicable to any revision or relaxation of the qualifications of Independent 
Director as required by the Capital Market Supervisory Board or by SEC. 
 
 
 
 

Note: Thai Metal Drum Mfg. Public Co.,Ltd defines the qualification of the 
Independent Director intensive than the minimum requirements of the 
declaration by the Capital Market Supervisory Board in terms of 
shareholding in the Company which the Company's independent 
directors must hold not more than one percent of the Company's shares 
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Requisition Form for Annual Report Year 2019 
 

Dear  Corporate Secretary of Thai Metal Drum Mfg. Public Co.,Ltd.  
 

I, (name) ................................................... (Surname) ......................................................... 

Shareholder registration number…………………..Reside at (address) .......................................... 

..........................................................................................................................................................  

City ........................................  Country .....................................  Postcode .................................... 

Telephone number ………………………………………………… 

Wish to receive a printed copy of Annual Report Year 2019.   Please send it to the address as mark 
below  

 Please send to the address given above 
 Please send to the address given below: 

Address  .............................................................................................................................. 
........................................................... City .......................................Country ................................... 

Postcode ……………………………………  Telephone number  ..................................................... 

 

Note:  : Once filling the form, please return to the company via only one channel listed below:  

- Fax number  02-264-0820  or 

-      Email to   chintatj@thaimetaldrum.com  or  suwapornn@thaimetaldrum.com 

‐  Business Reply Service as  given behind this form  
 

If you have any question or suggestion, please contact:  

‐ M.L.Chintat  Jombunud    Telephone number: 02-264-0826 or 
‐ Mrs.Suwaporn Nansurakit   Telephone number 02-264-0817-9 extension 13 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

บริการธุร

 

 กรุณ
  
  
  
  
  

รกิจตอบรับ 

ณาส่ง 
 
 
 
 
 

เลขานุการ
บริษัท อุต
193/142 ชั ้
ถนนรัชดา
เขตคลองเ
1 0 1 1 0 

รบริษัท 
สาหกรรม
ชัน้ 35 อาค
าภเิษก แขว
เตย กรุงเท

ถังโลหะไท
ารเลครัชด
วงคลองเตย
ทพฯ 

ใบอ
ถ้

ทย จาํกัด (ม
ดา  
ย 

อนุญาตเลขที่ ปน
ถ้าฝากส่งในประเท

มหาชน) 

น.(ต)๔๙๖๙/๒๕๕
ทศไม่ต้องผนึกตร

๕๙ ปท.พระโขนง
ราไปรษณียากร 

ง 



ขอความรว่มมอืทา่นใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง เป็นความจรงิ เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ 19

ชือ่ - สกลุ ____________________________ หมายเลขโทรศัพท ์________________________
Name-surname Mobile Phone Number

1.  ทา่นมไีข ้ >  37.5 ° C หรอืไม?่  ( Do you have a fever > 37.5 ° C) ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No)

2.  ทา่นมอีาการดังตอ่ไปนี้หรอืไม?่  (Do you have any of these symptoms?)

ไอ Cough ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No)

เจ็บคอ  Sore throats ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No)

น้ํามกูไหล  Runny Nose ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No)

เหนื่อยหอบ  Shortness of breath ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No)

3.  ทา่นมปีระวัตกิารเดนิทางมาจากตา่งประเทศ หรอืมาจากพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14
     วันทีผ่า่นมาหรอืไม?่  (Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19
     outbreak within the past 14 days?)

ใช ่(Yes) มาจากประเทศ / พืน้ที ่(I have traveled to):  __________________

 ไมใ่ช ่(No)

4.  ทา่นมปีระวัตสิมัผัสหรอืใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืไม?่
     ( Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients? )

ใช ่(Yes)

 ไมใ่ช ่(No)

หมายเหตุ หากพบวา่คณุมไีข ้> 37.5 ° C   หรอืมอีาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามทีบ่รษัิทฯ ระบไุว ้หรอืมปีระวัตเิดนิทางมาจาก
ตา่งประเทศ หรอืพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของ COVID -19 หรอืมปีระวัตสิมัผัสใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัการตดิเชือ้
COVID - 19 บรษัิทฯ ขอใหท้า่นมอบฉันทะแกก่รรมการอสิระของบรษัิทฯ ดว้ยการกรอกและสง่หนังสอืมอบฉันทะ
แบบ ข. ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่
If you have a fever >  37.5 ° C  or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from
any  countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been
in contact with suspiciously COVID-19 infected patient, we would like to kindly ask for your cooperation
in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, by filing the Proxy
Form B and submit to our staff.  You may then return to your resident and follow the guideline of the 
Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.

ลายเซ็น (Signature)

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of 
the spreeding of the disease

Attachment no. 11

แบบแสดงขอ้มลูเพือ่การคดักรองโรค COVID-19

Health Declaration Form

กอ่นเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่9 กรกฏาคม 2563

Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on July 9th, 2020
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