เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
***เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น***
*** งดแจกของที่ระลึกและอาหารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

1. แนวทางปฏิบัติในการเข้ารวมประชุม
ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด
ก่อนวันประชุม
• บริษทั ฯ ขอความร่วมถือให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง
• ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้โดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 264 0817-9 ติดต่อเลขานุการบริษัท
หรือ โทรสารหมายเลข 02 264 0820 หรือ email : chintatj@thaimetaldrum.com
• ผูถ้ อื หุน้ สามารถดูคำตอบทีท่ า่ นได้สง่ คำถามล่วงหน้าได้ ที่ website www.thaimetaldrum.com หลังจากจบการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
• กรุณาให้ความร่วมมือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
o บริษทั ฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค ทัง้ นีใ้ นกรณีทตี่ รวจพบผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งหรือผูท้ มี่ อี าการเกีย่ วกับ
ทางเดินหายใจ หรือ พบว่ามีอุณหภูมิร่างการตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม  

o บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีทเี่ ป็นผูท้ เี่ ดินทางไปหรือกลับมา
จากต่างประเทศ หรือ มาจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผูท้ ตี่ ดิ ต่อใกล้ชดิ
กับบุคคลทีเ่ ดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า
14 วัน
o การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีผ่ า่ นการคัดกรองจะติด
สติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
ที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
o บริษทั ฯ จะจัดทีน่ งั่ สำหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร โดยในห้องประชุมจะสามารถรองรับผูถ้ อื หุน้
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณ 50 ท่าน เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
o เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด  บริษทั ฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีป่ ระสงค์
จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
o บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ทัง้ นี้ หากมีผเู้ ข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจะทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
2. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงขอแจ้ง
ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ ความจำเป็นและข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้กับบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
และเลขที่บัตรประชาชนของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
• จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ถกู ต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการของให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.
วันที่  17 มิถุนายน 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
3.    รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (QR code)
4.    หนังสือมอบฉันทะ
5.    รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6.    ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ
7.    ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8.    ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9.    นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562
11. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
ด้วยคณะกรรมการบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชัน้ 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

		

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษทั ได้จดั ทำและเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562 หลังจบการประชุม
ตามที่กฎหมายกำหนด

		

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562
ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

		

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษทั ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผา่ นมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญซึง่ เกิดขึ้นในรอบปี 2562  
ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

		

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 264 0817-9 โทรสาร. 02 264 0820
Office 35th Fl., Lake Rajada Office Complex, 193/142 Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 02 264 0817-9 Fax : 022 64 0820
Factory : 179 Wellgrow Industrial Estate, Moo 9, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180 Tel : 038 571 980-2 Fax : 038 571 983

วาระที่ 3
		

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

		

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายทีก่ ำหนดให้บริษทั ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิน้ สุด ณ รอบปีบญ
ั ชี
ของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

		

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมอนุมตั กิ ารเงิน  สนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษทั
ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 4

รับทราบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

		
		

		
		

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั   
ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปีโดยจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม  
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 273.10 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พิจารณา
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 210 ล้านบาท โดย
ครั้งที่ 1 จ่ายไปเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นเงิน 127.50 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 จ่ายไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงิน 82.50 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)
2. จำนวนหุน้ (ล้านหุ้น)
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล รวม 2 ครั้ง (บาท:หุ้น)
3.2 เงินปันผลงวดส่วนที่เหลือ (บาท:หุ้น)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ร้อยละ)

		

สำหรับผลการดำเนินงาน
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
273.10
325.58
270.47
150.00
150.00
150.00
1.40
1.40
1.20
1.40
1.40
1.40
210.00
210.00
180.00
76.90
64.50
66.55
40.00
40.00
40.00

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นเงินรวม 210 ล้านบาท
และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

		

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระหนึง่ ในสามของจำนวนกรรมการทัง้ หมดตาม พรบ.บริษทั มหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษทั ข้อ 17 จำนวน 3  ท่าน
ประกอบด้วย
1)  นายเนตร  จรัญวาศน์       
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2)  นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3)  นายอนิญช์  หวั่งหลี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ  

		

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ โดยดูถงึ
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นายเนตร จรัญวาศน์
2) นายสมชาย จองศิริเลิศ   
3) นายอนิญช์ หวั่งหลี     
(ประวัตกิ รรมการตามเอกสารแนบ) โดยกรรมการหมายเลข 3 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อง
กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง  โดยคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ  
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

		

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 31  กำหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ฯ ในรูปของ
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

		

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษทั ฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทาง
ธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดโดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการ  ตามทีค่ ณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ  ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ฯ
มี 2 ประเภทเท่านั้น  ได้แก่เบี้ยประชุม และ บำเหน็จประจำปี ดังนี้

		

1. ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครั้ง (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ

					

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ ท่านละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท่านละ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
ที่เสนอปี 2563
ปี 2562
40,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00

		

2. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ
ขออนุมตั จิ า่ ยเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ จำนวน  10,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล  อนึง่ การจ่ายเงิน
บำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท ใช้อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งหากปีใด
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกัน

		

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ  : ไม่มี

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
(คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

		

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพือ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจำปีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

		

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝักใฝ่ผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2563 พร้อมทัง้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน  1,165,000.00 บาท (เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
45,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.02) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
เหมาะสมแล้ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมาดังนี้
รายละเอียดค่าสอบบัญชี
1.  ค่าสอบบัญชีของบริษัท  
2.  ค่าบริการอื่นๆ

ปี 2563 (บาท)
1,165,000.00
-

ปี 2562 (บาท)
1,120,000.00
10,000.00   

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายพรชัย กิตติปัญญางาม
นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
นายธนากร ฝักใฝ่ผล
วาระที่ 8
		

ปีที่ตรวจสอบ
2549-2552, 2555-2558, 2561-2562
2547-2548, 2553-2554, 2559-2560
-

จำนวนปี
10 ปี (4,4,2)
6 ปี (2,2,2)
-    

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถอื หุ้นท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม และประสงค์จะแต่งตัง้ ผูอ้ นื่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา
พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงใบมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร  จรัญวาศน์)
  กรรมการผู้อำนวยการ

อนึง่   บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทยจำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ที่ www.thaimetaldrum.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผูถ้ อื หุน้ /การประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ investor
relation/information for shareholders/shareholder meeting.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่  1

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2
อาคารสาทรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 02 109 9600
1.   ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงสถานีบีทีเอส ช่องนนทรี แล้วใช้ทางออกที่ 2 เพื่อเดินเข้าอาคารสาทรธานี 2 โดยจะมีลูกศร
ชี้ไปยังทางห้องประชุม Glowfish ชัดเจน
2. ถ้าท่านขับรถส่วนตัวมาให้ใช้เส้นทางยังถนนสาทรเหนือตัดกับถนนนราธิวาศราชนครินทร์ ซึ่งอาคารจะตั้งอยู่ติดกับบีทีเอส
ช่องนนทรี

โรงแรม

DEAN&
DELUCA

CHONONSI
BTS
IT 2

SATHON
SQUARE

EX

โรงแรม
I-RESIDENCE

BANGKOK
CITY TOWER

STEAK
HOUSE

ถนนสาทร

ตลาด
ฮ่องกง

SCHOOL
COFFEE

ALPHABET
CAFE&BAR

ตลาดละลายทรัพย์

GLOWFISH

สาทรธานี 2 ชั้น 2
N

TEPPE
ยีเจ
เนื้อตุ๋น
ส้มตำ
มาณียา
ก๋วยเตี๋ยว
ไก่ฉีก

TRINITY MALL
COFFEELISM
STAND
UNICORN
CAFE

SATHORN
CITY TOWER

Glowfish
sathorn

YOGIYO
อาหารเกาหลี

VILLA
MARKET

ลาภ
อาหาร
ไทย-อีสาน
รสสยาม

ินทร์

ชนคร

สรา
าธิวา

ร

ถนนน

HOLIDAY INN

EMPIRE TOWER

ครัวเวียด-เว้

ภัตตาคารจีน
YONG HE
DOU JIANG

ครัว
หนึ่งสอง

HOME
BREAD

โรงแรม
THE SUMMER

2nd Floor, Sathorn Thani 2 Building
North Sathorn, Silom, Bangrak
Bangkok 10500
T. 02 109 9600
F. 02 109 9602
Parking: Sathorn
Thani Tower

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.
ก่อนเริม่ การประชุม เลขานุการ กล่าวต้อนรับเข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562  และแนะนำกรรมการบริษทั ฯ
และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม  ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1.   นายสุจินต์    
     
2.   นายอนุรัต
     
3.   นางวนิดา  
     
4.   นายปิติพงศ์

หวั่งหลี
ตียาภรณ์
ชาญศิขริน
พิศาลบุตร

     
     
     
     

หวั่งหลี
จรัญวาศน์
จองศิริเลิศ
ชมพูนุท

5.  
6.  
7.  
8.

นายอนิญช์
นายเนตร
นายสมชาย
ม.ล.ชินทัต

กรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
1.   นายวิวัฒน์
จรัญวาศน์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายพรชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ  กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาร
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท       

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ก่อนเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม  เลขานุการ ชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนเสียงโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้
− ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ  รวมแล้ว
เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ โดยใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน
− ใบลงคะแนนเสียงนีใ้ ช้ในกรณีทมี่ ผี ถู้ อื หุน้ ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้   
โดยบริษทั ฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ   
− ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนัน้ ๆ  และยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบโดยประธานฯจะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม

ทางบริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ โดยขอให้แจ้งชือ่ และนามสกุลเพือ่ ทำการบันทึกลงใน
รายงานการประชุมครั้งนี้
คุณสุจนิ ต์ หวัง่ หลี ประธานกรรมการ ทำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมและแจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบว่าการประชุมครัง้ นี้
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 กล่าวเปิดการประชุมและเริม่ การพิจารณาวาระการประชุมซึง่ ประกอบด้วยวาระการประชุมทัง้ หมด   
9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้
วาระที่  1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2561 ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม
ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

		

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่  2

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,107,741
0
0
0

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ประธานในที่ประชุม ขอมอบหมายให้นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งได้จัดพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผูอ้ ำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561 ว่าบริษทั และ
บริษทั ย่อยมีรายได้หลังหักรายการระหว่างกันรวมทัง้ สิน้   2,020.27 ล้านบาท  แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ถังโลหะขนาด 200 ลิตร 1,211.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.95 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
808.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.67 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 70.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 บริษทั
มีกำไรสุทธิ  335.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้   52.18 ล้านบาท บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน  3,126.03 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จาก
ปีที่ผ่านมาจำนวน 204.27 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 275.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.34 ล้านบาท มีส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน  2,850.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200.93 ล้านบาท  
นายเนตร จรัญวาศน์ ได้รายงานความคืบหน้านโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การต่ออายุ
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี

ประธานฯ เสนอให้ทปี่ ระชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ประจำปี 2561 พร้อมเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม
หรือแสดงความเห็นในเรือ่ งผลการดำเนินงานประจำปี 2561  (ในวาระนีไ้ ม่มกี ารลงมติเนือ่ งจากเป็นการรับทราบผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา)
คำถาม 1.
คำตอบ

คำถาม 2.
คำตอบ
      
คำถาม 3.
คำตอบ
คำถาม 4.
คำตอบ
คำถาม 5.

คำตอบ

คำถาม 6.
คำตอบ

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย  ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า  จากรายงานในส่วนธุรกิจถังโลหะทีม่ รี ายได้จากการขายถังของปี
2561 ใกล้เคียงกับปีกอ่ น และ แต่ราคาขายต่อหน่วยในปี 2561 สูงขึน้ เพราะราคาวัตถุดบิ ปรับราคาสูงขึน้ แปลว่าจำนวน
หน่วยที่ขายได้จะลดลงตามสัดส่วนใช่หรือไม่  
นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
ปริมาณการขายถังลดลงร้อยละ 13 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากมีลกู ค้าบริษทั น้ำมันรายใหญ่หนึง่ รายทีส่ ญ
ั ญา
ซื้อขายสิ้นสุดและไม่ได้ต่อสัญญา แต่ทางบริษัทมีการเก็บสต๊อกเหล็กในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งในปี 2561
ราคาเหล็กได้ปรับราคาสูงขึ้นทำให้บริษัทมีต้นทุนราคาเหล็กต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้บริษัทมีกำไรในการขายเพิ่มขึ้น
นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีการใช้กำลังการผลิตกี่เปอร์เซ็นของ
กำลังการผลิตทั้งหมด
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
นายสุธรรม  ธีระวัฒนชัย  ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามเพิม่ เติมว่า ในรายงานมีการพูดถึงบริษทั   อีสท์พลาส จำกัด ทีล่ งทุน
ซื้อเครื่องจักรผลิตถังพลาสติก  200 ลิตร ไม่ทราบว่าเริ่มการผลิตหรือยัง
นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัท อีสท์พลาส จำกัด ได้เริ่มการผลิตมา 2 ปี แล้ว ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ขายถังได้ในจำนวนไม่มากเนื่องจาก
ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง
นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามเพิม่ เติมว่า ลูกค้าทีซ่ อื้ ถังพลาสติกเป็นลูกค้าคนละกลุม่ ทีซ่ อื้ ถังโลหะ
ใช่หรือไม่ ถ้าใช่เป็นลูกค้ากลุ่มไหน
นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
มีกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ใช้ถังโลหะ และใช้ถังพลาสติกด้วยประมาณ 10 ราย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์
นายสืบศักดิ  ์ พิภพมงคล  ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย อยากจะแสดงความยินดีตอ่ คณะกรรมการบริษทั ฯและพนักงานของบริษทั
ทีส่ ามารถดำเนินธุรกิจและทำกำไรให้กบั บริษทั ทำให้บริษทั เจริญรุง่ เรือง บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 150 ล้าน แต่ทำกำไร
สองร้อยล้าน แต่อยากให้พจิ ารณาเกีย่ วกับสภาพคล่องของหุน้ เนือ่ งจากมีการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดน้อยไปหน่อย  อยากให้
พิจารณาเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้ดีขึ้นเพื่อให้มีการซื้อขายมากขึ้น เช่น การออก warrant
นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ไม่เห็นด้วยกับการออก warrant แต่อยากให้บริษทั ฯ พิจารณาทางเลือกอืน่
ที่ดีกว่านี้
นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะ ในปี 2556 ทางบริษทั ฯ มีการแตกพาร์จาก 10 บาท เป็น 1 บาท  เพือ่
เสริมสภาพคล่องหุ้นให้มีการหมุนเวียนดีขึ้น หลังแตกพาร์สภาพคล่องดีขึ้นระยะหนึ่งหลังจากนั้นสภาพคล่องลดลง  
เนือ่ งจากหุน้ บริษทั ฯ เป็นหุน้ ปันผล ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายเป็นผูถ้ อื หุน้ ระยะยาว  ไม่อยากขายหุน้ และถือหุน้ กันระยะยาว  
ทางบริษัทฯ ขอนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาต่อไป
นายสืบศักดิ  ์ พภิ พมงคล  ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสอบถามเพิม่ เติมว่า อยากให้บริษทั ฯ ช่วยเปิดเผยกำไรทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ ปัจจุบนั
มีจำนวนเท่าไร
นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ 1,153.50 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มผี ใู้ ดสอบถามเพิม่ เติม  ประธานในทีป่ ระชุมขอให้ทปี่ ระชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ประจำปี 2561
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่  3
		

พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และงบกำไรขาดทุนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
ประธานทีป่ ระชุมมอบหมายให้ มล.ชินทัต ชมพูนทุ กรรมการ และ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบดุลและงบกำไร
ขาดทุนของปี 2561 และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และงบกำไร
ขาดทุนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงาน
งบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

		

มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั งิ บดุลและงบกำไรขาดทุนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

         

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,107,741  
0
0
0

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นต่องบดุลและงบกำไรขาดทุนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
มีคำถามในวาระนี้

วาระที่  4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561
ประธานในทีป่ ระชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล
ประจำปี 2561 โดยให้จา่ ยเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในอัตราหุน้ ละ 1.40 บาท  คดิ เป็นเงิน  210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 64.50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษทั
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และเป็นเงินปันผล
จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(record date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

		

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
1.40 บาท คิดเป็นเงิน  210,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 64.50 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษทั บริษทั ฯ มีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรของ
กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,107,741  
0
0
0

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามหรือแสดงความเห็นต่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่  5

พิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานในทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562 มีกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งออกจาก
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
เลขานุการ  แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ
โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ าน
ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ า่ นมา เห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้าเป็น
กรรมการบริษทั ฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่   และเพือ่ ความโปร่งใส ทางประธานฯ ขอให้กรรมการทีจ่ ะต้องออกตามวาระ
ออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

		

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

		

มติลงคะแนนเสียงเลือก นางวนิดา ชาญศิขริน
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

		

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,096,741     
1,000
10,000
0

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.988
0.001
0.011
0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,058,021      
0
49,720
0

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.95
0
0.05
0

		

มติลงคะแนนเสียงเลือก ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,107,741  
0
0
0

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่  6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานในทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการหรือเบีย้ ประชุมสำหรับปี 2562 และเงินบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี  ้
− 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
− เงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 10,500,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล  โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเอง

		

มติทปี่ ระชุม ประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการหรือ
เบี้ยประชุมในปี 2562 แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น  
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่  7

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,107,741  
0
0
0

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประธานในทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้   
นายพรชัย กิตติปญ
ั ญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสุวนีย์ กิตติปญ
ั ญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต    
เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝักใฝ่ผล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษทั บัญชีกจิ จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000.00 บาท เพิม่ ขึน้ จำนวน 40,000.00
บาท หรือ ร้อยละ 3.70 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

		

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม     
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสุวนีย์ กิตติปญ
ั ญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร  
ฝักใฝ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนด
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,107,741  
0
0
0

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่  8

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32
ประธานในทีป่ ระชุมได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยคำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรือ่ งการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ อำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

		

ข้อบังคับที่ 32 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อความดังต่อไปนี้
“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจำนวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้า ของ
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ ของจำนวนหุน้
ทีจ่ ำหน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชือ่ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้  
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย”

		
		

ข้อบังคับที่ 32 ซึ่งบริษัทเสนอให้แก้ไขใหม่มีข้อความดังต่อไปนี้
“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิบของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชือ่ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ นัน้
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ดังกล่าว  ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชือ่ กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จำนวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  

ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอันจำเป็น
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 34 นัน้ ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ”
		

มติทปี่ ระชุม  ประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 32  
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
95,107,741  
0
0
0

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่  9

% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

เรื่องอื่นๆ
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา
จากนั้น  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักคำถามเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา  14.50 น.

ลงชื่อ.............................................................. ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวั่งหลี)

ลงชื่อ............................................................ เลขานุการบริษัท
(ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)
ผู้บันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.1

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ .................................................
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .............
(1) ข้าพเจ้า.................................................................. สัญชาติ.................................. อยู่บ้านเลขที่..................................
ถนน.............................................................. ตำบล/แขวง................................................. อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด...........................................................  รหัสไปรษณีย์…………….................................    
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม............................... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................... เสียง ดังนี้
     หุ้นสามัญ......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ........................................................................ อายุ........................... ปี อยู่บ้านเลขที่..............................................
ถนน............................................................................... ตำบล/แขวง.....................................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............................... หรือ
(2) ........................................................................ อายุ.......................... ปี อยู่บ้านเลขที่..............................................
ถนน............................................................................... ตำบล/แขวง.....................................................................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............................... หรือ
(3) นางวนิดา ชาญศิขริน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ ……..........….……..….………………………
....….……..….………..…..….……… กรรมการ คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563  ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563  เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall
ชัน้ 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือ พึงจะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

   

ลงชื่อ ………………………….………………. ผู้มอบฉันทะ
( ………………………....…………….. )
   ลงชื่อ ……………………...……………….…. ผู้รับมอบฉันทะ
( …………....………………………….. )

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่  4.2

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ .................................................
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .............
(1) ข้าพเจ้า............................................................... สัญชาติ.................... อยู่บ้านเลขที่.................... ถนน..............................
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ / เขต.................................... จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์......................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..................................... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................... เสียง  
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ........................................................................ อายุ........... ปี อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน..............................
ตำบล/แขวง............................................. อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย์...........................
(2) ........................................................................ อายุ........... ปี อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน..............................
ตำบล/แขวง............................................. อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย์...........................
(3) ........................................................................ อายุ........... ปี อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน..............................
ตำบล/แขวง............................................. อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย์...........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2   
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                   เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ 2   รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  

วาระที่ 4 รับทราบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
       
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ .........นายเนตร จรัญวาศน์..................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
2. ชื่อกรรมการ .........นายสมชาย จองศิริเลิศ .............................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
3. ชื่อกรรมการ .........นายอนิชญ์ หวั่งหลี.....................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
         
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น      
(6) ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทที่ ปี่ ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ………………………….………………. ผู้มอบฉันทะ
   

( ………………………....…………….. )

ลงชื่อ …………………………………….…. ผู้รับมอบฉันทะ
( …………....………………………….. )
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีทมี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ข.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish
Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่น
วาระที่ ............. เรื่อง ..................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
           
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ ............. เรื่อง .................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
           
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ ............. เรื่อง ..................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
           
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ ............. เรื่อง ..................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
           
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
วาระที่ ............. เรื่อง ..................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
           
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

   

ลงชื่อ ………………………….………………. ผู้มอบฉันทะ
( ………………………....…………….. )

ลงชื่อ …………………………………….…. ผู้รับมอบฉันทะ
( …………....………………………….. )

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งข้อพึงปฏิบตั สิ ำหรับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม
และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท จึ ง เห็ น ควรกำหนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ แ ทนของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มประชุ ม แสดงเอกสาร
หนังสือเชิญประชุม และหลักฐาน แสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ต้องแสดงสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
(ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผูม้ อี ำนาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหนังสือเชิญประชุมและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุม ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563  
เป็นต้นไป

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่  6
เอกสารประกอบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการ
นายเนตร จรัญวาศน์ - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วัน/เดือน/ปี, อายุ

11 พฤศจิกายน 2505  (อายุ 58 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขา M.B.A จาก
University of New Haven, U.S.A

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการบริษทั ถังโลหะสงขลา จำกัด
- กรรมการบริษทั เดอะ เพ็ท จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

-   กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้น 48,952,910 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ  32.6353)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด
        
        

2 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
ในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

จำนวนวาระ และ
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง

- 10 วาระ
(จำนวน 30 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2562
  

- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5  ครั้ง จากทั้งหมด
6 ครั้ง (ไม่รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร 1 ครั้ง)

  

ประวัติกรรมการ
นายสมชาย จองศิริเลิศ - กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วัน/เดือน/ปี, อายุ

1 มกราคม 2501 (อายุ 62 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขา M.B.A จาก
University of Detroit, U.S.A

ประสบการณ์การทำงาน
  
  

- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เดอะเพ็ท จำกัด
- กรรมการผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ
บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ถังโลหะสงขลา จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้น 46,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.03067)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2004
- เข้าอบรม Anti Corruption the Practical Guide (ACPG)
37/2017
- เข้าอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017
- เข้าอบรม Advance Audit Committee Program (AACP)
33/2019

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
        
          

1 แห่ง  
- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหารและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด
        
        
        

3 แห่ง  
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสท์พลาส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
ในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

จำนวนวาระ และ
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง

- 8 วาระ
(จำนวน 24 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2562
  

- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง
จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง
จากทั้งหมด 6 ครั้ง  

  

ประวัติกรรมการ
นายอนิญช์ หวั่งหลี - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ปี, อายุ

16 สิงหาคม 2522 (อายุ 41 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท ประกันภัยและบริหารความเสี่ยง
City University, London, UK

ประสบการณ์การทำงาน

- รองกรรมการผูอ้ ำนวยการ
บริษทั นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 7,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0047)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2015

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
        

1 แห่ง  
- รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
ในธุรกิจที่อาจขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

จำนวนวาระ และ
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง

- 2 วาระ
(จำนวน 5 ปี)

การเข้าประชุมในรอบปี 2562
  

- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด  1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง
จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง

  
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ
กรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือ บริษัทใหญ่ หรือ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังนี้
		
ใช่      ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
X  
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี  
X
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
X
สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/
การรับ/ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น)  
ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง
ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม
X
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะ
ที่กล่าวไว้ในข้อที่ 3 ข้างต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่  7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ

นางวนิดา ชาญศิขริน

อายุ

อายุ  59 ปี

ที่อยู่

41 ซอยเทอดไท 90 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัทสาธรธานี จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- เข้าอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2006
- เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004

การถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0067)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษจากกรรมการท่านอื่น - ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่  8

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชือ่ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได แต่ตอ้ ง
ระบุเรือ่ งและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชือ่ กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จำนวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้าวัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีทปี่ รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใดจำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 34 นัน้ ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัด
ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพือ่ พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน สถานทีจ่ ะใช้เป็นทีป่ ระชุมตามวรรคหนึง่
ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้ทงั้ หมด หรือมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้ทงั้ หมดจึงเป็น
องค์ประชุม
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ  ต้องให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็นประธานทีป่ ระชุม ถ้าไม่มตี วั ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือ
มอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้
จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
ต่อไปนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึง่ หุน้ มีเสียงหนึง่ เสียงและมติของทีป่ ระชมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดัง
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าของกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุน
(ช)   การควบหรือเลิกบริษัท
(ซ)   การออกหุ้นกู้
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัท
ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
(6) กิจการอื่นๆ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ จะต้องไม่มธี รุ กิจหรือการงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตนและต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรับการเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำรายการทางการค้าทีก่ ระทำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า หรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง หนึง่ ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้
เกินร้อยละหนึง่ ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นอกจากนี้ กรณีทคี่ ณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มปี ระกาศปรับปรุง
หรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป
หมายเหตุ: บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัตเิ รือ่ งการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อ (1) ไว้เข้มกว่าข้อกำหนด
ขั้นต่ำของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1
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บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562
เรียน

เลขานุการบริษัท บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................. นามสกุล ........................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....................................

อยู่บ้านเลขที่ .............................. หมู่ ..................... ซอย .................................................. หมู่บ้าน .........................................................
ถนน ............................................................. แขวง/ตำบล ................................................ เขต/อำเภอ ...................................................
จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ ................................................. โทรศัพท์ ......................................................
มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 จึงขอให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 ให้ข้าพเจ้า
ตามที่อยู่ดังนี้
ที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
ที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ ดังนี้
เลขที่ ......................... หมู่ ....................... ซอย .............................................. หมู่บ้าน ............................................................
ถนน .......................................................... แขวง/ตำบล ............................................... เขต/อำเภอ ......................................................
จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์ ..........................................................
หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัท ทางใดทางหนึ่ง
- ทางโทรสาร 02 264 0820 หรือ
- ทางอีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com หรือ suwapornn@thaimetaldrum.com
- ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้
หากมีข้อสงสัย หรือข้อแนะนำ โปรดติดต่อ :
- ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท โทรศัพท์ 02 264 0826 หรือ
- นางสุวพร นันท์สุรกิจ โทรศัพท์ 02 264 0817-9

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่  11

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
Health Declaration Form
Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on July 9th, 2020

ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง เป็นความจริง เพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด 19
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective
prevention of the spreeding of the disease
ชื่อ - สกุล _______________________________
Name - Surname

หมายเลขโทรศัพท์ _____________________
Mobile Phone Number

1.  ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่? (Do you have a fever ≥ 37.5 °C)

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

2.  ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? (Do you have any of these symptoms?)
ไอ Cough
เจ็บคอ Sore throats
น้ำมูกไหล Runny Nose
เหนื่อยหอบ Shortness of breath

ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)
ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)
ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่? (Have you traveled / transited from any countries except Thailand or
areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?)
ใช่ (Yes)        มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to):  __________________
ไม่ใช่ (No)
4.  ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
(Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients?)
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °C  หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีบ่ ริษทั ฯ ระบุไว้ หรือมีประวัตเิ ดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของ
COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่
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.

