เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 25 เมษายน 2565
Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
***เปดรับลงทะเบียนเวลา 13:00 น.***
*** งดแจกของที่ระลึกและอาหารใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม ***

1. แนวทางปฏิบัติในการเขารวมประชุม
ดวยความตระหนักและหวงใยตอสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูเขารวมประชุม บริษัทฯ จึงขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทานกรุณาศึกษาและทําความเขาใจ
และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเขารวมประชุมซึ่งแสดงในเอกสารนี้อยางเครงครัด
กอนวันประชุม
• บริษัทฯ ขอความรวมถือใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการ
เขารวมประชุมดวยตนเอง
• ผูถือหุนที่ประสงคจะสงคําถามลวงหนาสามารถกระทําไดโดยผานหมายเลขโทรศัพท 02-264 0817-9 ติดตอเลขานุการบริษัท
หรือ โทรสารหมายเลข 02-264 0820 หรือ email chintatj@thaimetaldrum.com
• ผูถือหุนสามารถดูคําตอบที่ทานไดสงคําถามลวงหนาไดที่ website www.thaimetaldrum.com หลังจากจบการประชุม
สามัญผูถือหุน
หากประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง
• กรุณาใหความรวมมือและทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อปองกันและลดโอกาสเสี่ยง
ตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
o บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผูที่มีความเสี่ยงหรือผูที่มีอาการ
เกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือพบวามีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมอนุญาตให
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนที่มีความเสี่ยงดังกลาวเขาไปในหองประชุม

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม สําหรับกรณีที่เปนผูที่เดินทางไปหรือ
กลับมาจากตางประเทศหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอยกวา 14 วัน รวมถึงผูที่
ติดตอใกลชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับมาจากตางประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 นอยกวา 14 วัน
o การตอแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเวนระยะหาง 1 เมตร ผูเขารวมประชุมที่ผานการคัดกรอง
จะติ ด สติ ก เกอร แ ละสวมหน า กากอนามั ย ที่ นํ า มาเองตลอดเวลาที่ เข า ร ว มประชุ ม รวมถึ ง ทํ า ความสะอาดมื อ ด ว ย
แอลกอฮอลเจลที่จัดเตรียมไวตามจุดตาง ๆ
o บริษทั ฯ จะจัดทีน่ งั่ สําหรับผูเ ขารวมประชุมโดยเวนระยะหางระหวางบุคคล 2 เมตร โดยในหองประชุมจะสามารถรองรับผูถ อื หุน
และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะไดประมาณ 50 ทาน เมื่อที่นั่งเต็มแลว บริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง
ในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขารวมประชุม
o เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการแพรระบาด บริษทั ฯ จึงไมจดั เตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยผูเ ขารวมประชุมทีป่ ระสงค
จะสอบถามในที่ประชุม ขอใหสงคําถามใหแกเจาหนาที่บริษัทฯ เพื่อจัดสงคําถามแกประธานกรรมการบริษัทฯ ตอไป
o บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด
ทั้งนี้ หากมีผูเขารวมเปนจํานวนมากหรือมาพรอมกันหลายทานอาจจะทําใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียน
เขารวมประชุม บริษัทฯ ตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
2. คําบอกกลาวการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน จึงขอแจง
ขอมูลดังตอไปนี้ใหทานทราบเพื่อเปนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค ความจําเปนและขอมูลสวนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่ทานแจงไวกับบริษัทฯ ไดแก ชื่อ นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท
และเลขที่บัตรประชาชนของทานเพื่อนําไปใชภายใตวัตถุประสงคดังตอไปนี้ี
• เรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 รวมถึงจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปตามที่กฎหมาย กําหนดและ
• จัดสงเลมรายงานประจําป (Annual Report) ใหแกทานผูถือหุนตามที่ไดแจงมา
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บริษทั ฯ จะดําเนินการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามทีร่ ะบุไวในเอกสารฉบับนีต้ ลอดระยะเวลาทีจ่ าํ เปน ตองใชขอ มูลเพือ่ ให
เปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน
สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ในฐานะทีท่ า นเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสทิ ธิตา ง ๆ ตามทีก่ าํ หนดไวใน พ.ร.บ. คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่ อาจ
รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขาถึงและรับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง
สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอใหโอนขอมูล
สวนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดสิทธิรองเรียน และสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD.

วันที่ 15 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
3. รายงานประจําป 2564 พรอมงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (QR code)
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถอื หุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
6. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ
7. ขอมูลของกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
8. ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
9. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
10. แบบแสดงขอมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําป 2564
ดวยคณะกรรมการบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) ไดมมี ติใหเรียกประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2565
ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ไดจดั ทําและเปดเผยรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2564 หลังจบการประชุม
ตามที่กฎหมายกําหนด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว มีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2564
ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2564
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเปนวาระเพื่อแจงใหทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง)
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2564
ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2564 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 และตามตารางสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

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

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
หนวย: ลานบาท

รายการ
สินทรัพย
หนี้สิน
รายไดจาการขาย
รายไดรวม
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

บริษัทและบริษัทยอย
3,569.80
294.23
2,173.28
2,294.61
370.04
2.47

บริษัท
2,092.24
118.29
1,418.90
1,552.65
346.73
2.31

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหผถู อื หุน รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั
ในรอบป 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2564 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลําดับที่ 3
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแลว
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ั ชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ใหเปนไปตามกฎหมายทีก่ าํ หนดใหบริษทั ตองจัดทํางบการเงินประจําป สิน้ สุด ณ รอบปบญ
ของบริษัท และจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีรบั อนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2564
ของบริษัท ตามเอกสารแนบลําดับที่ 3

วาระที่ 4

อนุมัติการจายเงินปนผล
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอ ยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั
ไมรวมรายการพิเศษในแตละปโดยจะตองไมมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ในป 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัทจํานวน 346.73 ลานบาท สําหรับจัดสรรจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากการ
ดําเนินงาน ในป พ.ศ. 2564 ในอัตราหุน ละ 1.60 บาท คิดเปนเงิน 240,000,000.00 หรือ เทากับรอยละ 69.22 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและเปนเงินปนผลจากกําไรที่จะตอง
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (record date)
ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีขอมูลเปรียบเทียบ
กับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้

ขอมูลการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับปที่ผานมา เปนดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน)
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)
6. นโยบายการจายเงินปนผลของบริษทั (รอยละ)

สําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2564
ป 2563
ป 2562
346.73
282.30
273.10
150
150
150
1.60
1.40
1.40
240.00
210.00
210.00
69.22
74.39
76.90
40.00
40.00
40.00

อนึ่ง การจายเงินปนผลดังกลาวของบริษัทยังไมแนนอน ขึ้นอยูกับมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ขอเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดตาม พรบ.บริษทั มหาชนจํากัด และขอบังคับบริษทั ขอ 17 จํานวน 3 ทาน
ประกอบดวย
1) นางวนิดา ชาญศิขริน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายปติพงศ พิศาลบุตร
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
อนึ่ง ทางบริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งแจงผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ใหสทิ ธิแกผถู อื หุน เสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นวามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ
ของบริษทั ฯ ไวลวงหนา แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหาไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ
โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบริษทั ในชวงทีผ่ า นมาแลว เห็นวา กรรมการทัง้ สามทานทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่ ในครัง้ นีไ้ ดผา นกระบวนการ
กลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลววามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกตั้งเปน
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นางวนิดา ชาญศิขริน
2) นายปติพงศ พิศาลบุตร
3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท
โดยกรรมการหมายเลข 1 และ 2 จะเปนกรรมการอิสระดวย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลองกับนิยามกรรมการอิสระ
ของตลาดหลักทรัพยฯ และของบริษทั และสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑทเี่ กีย่ วของ
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มี
สวนไดเสียในเรื่องนี้ไมไดออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม)
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษทั ขอ 31 กําหนดใหกรรมการมีสทิ ธิไดรบั คาตอบแทนจากบริษทั ฯ ในรูปของ
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามขอบังคับหรือตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ อื หุน
จะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือจะเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผล
ตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงได
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหาของบริษทั ฯ จะพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการ
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดกบั บริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกันโดยคาตอบแทนกรรมการ
ดังกลาวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจ
ที่บริษัทฯ กําหนดโดยมีกระบวนการที่โปรงใส คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาจายคาตอบแทน
ใหแกกรรมการตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหาเสนอ ทั้งนี้ คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
มี 2 ประเภท ไดแกเบี้ยประชุม และบําเหน็จประจําป ดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการในการประชุมตอครั้ง (กําหนดอัตราเทากับปกอน) คือ
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ ทานละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ทานละ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา ทานละ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทานละ

คาเบี้ยประชุม (บาท) คาเบี้ยประชุม (บาท)
ที่เสนอป 2565
ป 2564
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 า ยเงินบําเหน็จใหแกกรรมการ จํานวน 12,000,000.00 บาท เพิม่ ขึน้ 1,500,000 บาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปกอ น
3. คาตอบแทนอื่นๆ : ไมมี
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ใหเปนไปตาม พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหทปี่ ระชุม
ผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยในการแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมไดไมเกิน 7 รอบปบัญชีติดตอกัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายบริษัทเรื่องการคัดเลือก
ผูสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมแตงตั้ง นายพรชัย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสุวนีย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝกใฝผล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แหง บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พรอมทั้งกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน 1,237,000.00 บาท (เพิ่มขึ้น
จากปกอน 36,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.00) ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดพิจารณากลั่นกรอง
อยางเหมาะสมแลว โดยมีขอมูลรายละเอียดเปรียบเทียบคาสอบบัญชีกับปที่ผานมาดังนี้
รายละเอียดคาสอบบัญชี
1. คาสอบบัญชีของบริษัท
2. คาบริการอื่น ๆ

ป 2565 (บาท)
1,237,000.00
-

ป 2564 (บาท)
1,201,000.00
-

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอมานัน้ ไมมคี วามสัมพันธหรือมีสว นไดเสียกับบริษทั บริษทั ยอย ผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูท เี่ กีย่ วของกับบุคคล
ดังกลาวแตอยางใด โดยคณะกรรมการจะดูแลใหสามารถจัดทํางบการเงินไดทันตามกําหนดระยะเวลา และตรวจสอบ
บัญชีใหกับบริษัทตามรายละเอียดดังนี้
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
นายพรชัย กิตติปญญางาม
นางสุวนีย กิตติปญญางาม
นายธนากร ฝกใฝผล
วาระที่ 8

ปที่ตรวจสอบ
2549-2552, 2555-2558, 2561-2564
2547-2548, 2553-2554, 2559-2560
-

จํานวนป
12 ป (4,4,4)
6 ป (2,2,2)
-

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ผูถือหุนทานใด ไมสามารถ
เขารวมประชุม และประสงคจะแตงตัง้ ผูอ นื่ เขารวมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกขอความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะ
ที่แนบมาพรอมกับหนังสือฉบับนี้ และใหผูรับมอบฉันทะแสดงใบมอบฉันทะกอนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรัญวาศน)
กรรมการผูอํานวยการ

อนึง่ บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทยจํากัด (มหาชน) ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2565 พรอมเอกสารประกอบการประชุมและแบบ
ฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัท ที่ www.thaimetaldrum.com ในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ/ขอมูลสําหรับผูถือหุน/การประชุมผูถือหุน หรือ
investor relation/information for shareholders /shareholder meeting

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2
อาคารสาทรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-109 9600
1. ทานสามารถเดินทางโดยรถไฟฟา ลงสถานีบีทีเอส ชองนนทรี แลวใชทางออกที่ 2 เพื่อเดินเขาอาคารสาทรธานี 2 โดยจะมี
ลูกศรชี้ไปยังทางหองประชุม Glowfish ชัดเจน
2. ถาทานขับรถสวนตัวมาใหใชเสนทางยังถนนสาทรเหนือตัดกับถนนนราธิวาศราชนครินทร ซึ่งอาคารจะตั้งอยูติดกับบีทีเอส
ชองนนทรี
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 26 เมษายน 2564
ณ หองประชุมบริษัท ชั้น 16 โซน ดี อาคารเลครัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.
กอนเริ่มการประชุม เลขานุการ กลาวตอนรับเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 และแนะนํากรรมการ
บริษัทฯ และผูสอบบัญชีบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม ใหที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายสุจินต
2. นายวิวัฒน

หวั่งหลี
จรัญวาศน

3. นายอนุรัต
4. นางวนิดา
5. นายปติพงศ

ตียาภรณ
ชาญศิขริน
พิศาลบุตร

6. นายอนิญช
7. นายเนตร
8. นายสมชาย
9. ม.ล.ชินทัต

หวั่งหลี
จรัญวาศน
จองศิริเลิศ
ชมพูนุท

ผูสอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววรวรรณ จีวรตานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการ และกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

จากบริษัท บัญชีกิจ จํากัด

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเขารวมประชุมครบทั้ง 9 ทาน คิดเปนรอยละ 100
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
กอนเขาสูร ะเบียบวาระการประชุม เลขานุการ ชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนเสียงโดยใชใบลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระดังนี้
− ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ
รวมแลวเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือไดรับมอบฉันทะ โดยใชใบลงคะแนนที่แจกใหเมื่อตอนลงทะเบียน
− ใบลงคะแนนเสียงนีใ้ ชในกรณีทมี่ ผี ถู อื หุน ตองการลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละวาระเทานัน้
โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือถือวา
เปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ

− ผูถ อื หุน ทีไ่ มเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหกรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนัน้ ๆ และยกมือขึน้ เพือ่ ใหเจาหนาที่
เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลใหทราบโดยประธานฯ จะเปนผูแจงผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในที่ประชุม
คุณสุจนิ ต หวัง่ หลี ประธานกรรมการ ทําหนาทีเ่ ปนประธานในทีป่ ระชุมและแจงตอทีป่ ระชุมทราบวาการประชุมครัง้ นี้
มีผูถือหุนมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้
ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
จํานวน 7 ราย จํานวนหุน 50,593,223 คิดเปน รอยละ 33.73
มอบฉันทะ
จํานวน 21 ราย จํานวนหุน 46,147,410 คิดเปน รอยละ 30.76
รวม
จํานวน 28 ราย จํานวนหุน 96,740,633 คิดเปน รอยละ 64.49
ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
จากนัน้ ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและเริม่ การพิจารณาวาระการประชุมซึง่ ประกอบดวยวาระการประชุมทัง้ หมด
8 วาระ ตามลําดับดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ประธานฯ แจงตอทีป่ ระชุมวา คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหเสนอตอทีป่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ อื หุน ประจําป 2563 ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม
ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 2

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
96,740,633
0
0
0

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563
ประธานในทีป่ ระชุม มอบหมายใหนายเนตร จรัญวาศน กรรมการผูอ าํ นวยการ รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ในรอบป 2563 ดังนี้
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดหลังหักรายการระหวางกันรวมทั้งสิ้น
1,708.85 ลานบาท แบงเปนรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑถังโลหะขนาด 200 ลิตร 1,075.82 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 60.40 รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก 638.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.87 รายไดจาก
คาเชาและคาบริการ 66.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.73 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิ 316.48 ลานบาท ลดลง 13.08 ลานบาท

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 3,357.77 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน 196.48 ลานบาท มีหนี้สินรวม
250.00 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 30.40 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 3,107.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา 226.88 ลานบาท
ประธานฯ เสนอใหทปี่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําป 2563 พรอมเปดโอกาสใหผถู อื หุน ไดซกั ถาม
หรือแสดงความเห็นในเรื่องผลการดําเนินงานประจําป 2563 (ในวาระนี้ไมมีการลงมติเนื่องจากเปนการรับทราบ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมา)
ไมมผี ใู ดสอบถามเพิม่ เติม ประธานในทีป่ ระชุมขอใหทปี่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําป 2563
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแลว
ประธานที่ประชุมมอบหมายให นายเนตร จรัญวาศน กรรมการผูอํานวยการรายงานงบการเงินประจําป 2563 และ
คณะกรรมการเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานงบการเงิน
ประจําป 2563 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมตั งิ บการเงินประจําป 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
96,740,633
0
0
0

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือแสดงความเห็นตอการเงินประจําป 2563 แตไมมีผูถือหุนรายใดมีคํา
ถามในวาระนี้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2563
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า คณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น สมควรให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ
จายเงินปนผลประจําป 2563 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา
หุนละ 1.40 บาท คิดเปนเงิน 210,000,000.00 บาท หรือเทากับรอยละ 74.39 ของกําไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท
และเปนเงินปนผลจากกําไรที่จะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรบั เงินปนผล (Record date) ในวันศุกรที่ 12 มีนาคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 10 พฤษภาคม
2564 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทไมรวม
รายการพิเศษในแตละป และจะตองไมมีผลขาดทุนสะสม

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั จิ า ยเงินปนผลประจําป 2563 ในอัตราหุน ละ 1.40 บาท คิดเปน
เงินทั้งสิ้น 210 ลานบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
96,740,633
0
0
0

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แตไมมีผูถือหุนมีคําถามในวาระนี้
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานในที่ประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดตามขอบังคับบริษทั ฯ จํานวน 3 ทานประกอบดวย
1) นายสุจินต หวั่งหลี
ประธานกรรมการ
2) นายวิวัฒน จรัญวาศน กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
3) นายอนุรัต ตียาภรณ กรรมการ และ กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
ประธานในทีป่ ระชุม มอบหมายใหนายเนตร จรัญวาศน กรรมการผูอ าํ นวยการดําเนินการประชุมในวาระนีแ้ ทนประธาน
เนื่องจากประธานเปนผูที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ นายเนตร จรัญวาศน แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนและสรรหาไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ฯ ในชวง
ทีผ่ า นมา เห็นสมควรใหเสนอตอทีป่ ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คนกลับเขาเปนกรรมการบริษทั ฯ ในตําแหนงเดิม
อีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปรงใส ขอใหกรรมการที่จะตองออกตามวาระออกจากหองประชุมในระหวางการ
ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง ทางบริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งแจงผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการคัดเลือกเปน
กรรมการของบริษัทฯ ไวลวงหนา แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุมขอใหที่ประชุมพิจารณาเปนรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง
1) นายสุจินต หวั่งหลี 2) นายวิวัฒน จรัญวาศน และ 3) นายอนุรัต ตียาภรณ กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับดังนี้

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายสุจินต หวั่งหลี
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
95,409,033
0
1,331,600
0

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
98.62
0
1.38
0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายวิวัฒน จรัญวาศน
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
96,505,300
0
235,333
0

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.76
0
0.24
0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายอนุรัต ตียาภรณ
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
96,733,973
0
6,660
0

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99
0
0.01
0

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานในที่ประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
จายคาตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสําหรับป 2564 และเงินบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดดังตอไปนี้
− คาตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในป 2564 ดังนี้ (กําหนดอัตราเทากับปกอน)
1. ประธานกรรมการ
40,000 บาท
2. กรรมการ คนละ
20,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ คนละ
25,000 บาท
5. ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
30,000 บาท
6. กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา คนละ
20,000 บาท
7. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
30,000 บาท
8. กรรมการบริหารความเสี่ยง ทานละ
20,000 บาท

−

เงินบําเหน็จกรรมการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,500,000 บาท โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายคาตอบแทนกรรมการ
หรือเบีย้ ประชุมในป 2564 แกกรรมการทีเ่ ขาประชุมในแตละครัง้ และใหจา ยเงินบําเหน็จกรรมการ ตามทีเ่ สนอขางตน
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
96,740,633
0
0
0

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
ประธานในทีป่ ระชุม ไดแจงตอทีป่ ระชุมวา คณะกรรมการเห็นสมควรใหเสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน พิจารณาแตงตัง้
นายพรชัย กิตติปญ
 ญางาม ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสุวนีย กิตติปญ
 ญางาม ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝกใฝผล ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4879 แหงบริษทั บัญชีกจิ จํากัด เปนผูส อบบัญชี
ประจําป 2564 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน 1,201,000.00 บาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 36,000.00 บาท
หรือ รอยละ 3.09 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
มติที่ประชุม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง นายพรชัย กิตติปญญางาม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสุวนีย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ
นายธนากร ฝกใฝผล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แหงบริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564
โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน 1,201,000.00 บาท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
96,740,633
0
0
0

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นเขาพิจารณา

จากนัน้ ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน สอบถามขอมูลเพิม่ เติมซึง่ ไมมผี ถู อื หุน รายยอยไดสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ
จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้ และกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 14:30 น.

ลงชื่อ.............................................................. ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต หวั่งหลี)

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

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4.1

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)

ติดอากร
แสตมป
20 บาท

เขียนที่ .................................................
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .............
(1) ขาพเจา.................................................................. สัญชาติ.................................. อยูบานเลขที่..................................
ถนน.............................................................. ตําบล/แขวง................................................. อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย…………….................................
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............................... หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................................... เสียง ดังนี้
หุนสามัญ......................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ......................................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) ........................................................................ อายุ........................... ป อยูบานเลขที่..............................................
ถนน............................................................................... ตําบล/แขวง.....................................................................
อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย............................... หรือ
(2) ........................................................................ อายุ.......................... ป อยูบานเลขที่..............................................
ถนน............................................................................... ตําบล/แขวง.....................................................................
อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย............................... หรือ
(3) นายอนิญช หวั่งหลี กรรมการอิสระ หรือ ……...........................................................….……..….………………………
....….……..….………..…..….……… กรรมการ คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป น ผู แ ทนของข า พเจ า เพื่ อ เข า ประชุ ม และออกเสี ย งลง
คะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish
Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือ พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ………………………….………………. ผูมอบฉันทะ
( ………………………....…………….. )
ลงชื่อ ……………………...……………….…. ผูรับมอบฉันทะ
( …………....………………………….. )
หมายเหตุ
1. ผูถ อื หุน ทีม่ อบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผรู บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเ ขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4.2

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป
20 บาท

เขียนที่ .................................................
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .............
(1) ขาพเจา............................................................... สัญชาติ.................... อยูบานเลขที่.................... ถนน..............................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย......................
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..................................... หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................................... เสียง ดังนี้
หุนสามัญ...................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) นายอนิญช หวั่งหลี อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 200/8 ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10120
(2) ........................................................................ อายุ........... ป อยูบานเลขที่........................ ถนน..............................
ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย...........................
(3) ........................................................................ อายุ........... ป อยูบานเลขที่........................ ถนน..............................
ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย...........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุน
ประจําป 2565 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
เห็นดวย
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2564
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําป สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีรบั อนุญาตแลว
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

วาระที่ 4 อนุมัติการจายเงินปนผล
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ .........นางวนิดา ชาญศิขริน ..............................................................................................................
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ .........นายปติพงศ พิศาลบุตร ..........................................................................................................
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ .........ม.ล.ชินทัต ชมพูนทุ ................................................................................................................
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ มเปนไปตามทีร่ ะบุไวในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ หถอื วาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีทขี่ า พเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือไวไมชดั เจน หรือในกรณีทที่ ปี่ ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไวขา งตน รวมถึงกรณีทมี่ กี ารแกไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดทีผ่ รู บั มอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทผี่ รู บั มอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่ า พเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ………………………….………………. ผูมอบฉันทะ
( ………………………....…………….. )

ลงชื่อ …………………………………….…. ผูรับมอบฉันทะ
( …………....………………………….. )

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีทมี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ ะบุไวขา งตน ผูม อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ข.)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ Glowfish Conference
Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
วาระที่ ............. เรื่อง ..................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ............. เรื่อง .................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ............. เรื่อง ..................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ............. เรื่อง ..................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ ............. เรื่อง ..................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ………………………….………………. ผูมอบฉันทะ
( ………………………....…………….. )

ลงชื่อ …………………………………….…. ผูรับมอบฉันทะ
( …………....………………………….. )

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ งขอพึงปฏิบตั สิ าํ หรับการจัดประชุมผูถ อื หุน ของบริษทั จดทะเบียน
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน
ผูล งทุน และผูท เี่ กีย่ วของทุกฝาย และเพือ่ ใหการประชุมผูถ อื หุน ของบริษทั จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชน
ตอผูถ อื หุน บริษทั จึงเห็นควรกําหนดใหผถู อื หุน หรือผูแ ทนของผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิเขารวมประชุมแสดงเอกสารหนังสือเชิญประชุม และหลักฐาน
แสดงตอเจาหนาที่บริษัท เพื่อเขารวมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ตองแสดงสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูม อี าํ นาจทีไ่ ดลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
ผูถ อื หุน หรือผูร บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสารหนังสือเชิญประชุมและหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุม
ณ Glowfish Conference Hall ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 ไดตั้งแตเวลา 13:00 น. ของวันจันทรที่ 25 เมษายน 2565 เปนตนไป

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
เอกสารประกอบวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
นางวนิดา ชาญศิขริน - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ป, อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

11 มกราคม 2504 (อายุ 61 ป)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณการทํางาน

- ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท สาธรธานี จํากัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- 10,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.007%)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความรอบ 5 ปที่ผานมา

อบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

- เขาอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ป 2006
- เขาอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ป 2004

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.นวกิจประกันภัย

ตําแหนงในบริษัทจํากัด

- 1 แหง ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัท สาธรธานี จํากัด

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
ในธุรกิจที่อาจขัดแยงทางผล
ประโยชนตอบริษัท
จํานวนวาระ และ
จํานวนป ที่ดํารงตําแหนง
การเขาประชุมในรอบป 2564

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับ
กรรมการอิสระ

- ไมมี
- 11 วาระ
(จํานวน 32 ป)
- เขาประชุมผูถือหุน จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7 ครั้ง
จากทั้งหมด 7 ครั้ง
การมีความสัมพันธกับบริษัท หรือ บริษัทใหญ หรือ บริษัทยอย
หรือบริษัทรวม กรรมการอิสระ หรือผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมี
อํานาจควบคุมบริษัท ทั้งในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
ในลักษณะดังนี้
ใช ไมใช
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
X
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี
X
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชนการซื้อ/
X
ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การเชา/ใหเชา
อสังหาริมทรัพย/การรับ/ ใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน เปนตน) ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความ
สัมพันธทางธุรกิจ
4. เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ ผูมีอํานาจควบคุม
X
ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะ
ที่กลาวไวในขอที่ 3 ขางตน

นายปติพงศ พิศาลบุตร - กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอิสระ
วัน/เดือน/ป, อายุ

20 มีนาคม 2507 (อายุ 58 ป)

คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณการทํางาน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
- พ.ศ.2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย
- กรรมการ บจ.ธนพิศาล
- กรรมการ บจ.ประไพและบุตร
- กรรมการ บจ.รังสิตรวมพัฒนา
- กรรมการ บจ.ธนสารสมบัติ (ไทย)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอิสระ
- 49,720 หุนคิดเปนรอยละ 0.033

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความรอบ 5 ปที่ผานมา

อบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

- เขาอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ป 2003
- เขาอบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy ป 2009
- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ
บมจ นวกิจประกันภัย
- 11 บริษัท
- ตั้งแตป 2553 กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- ตั้งแตป 2550 กรรมการ บจ.ธนพิศาล
- ตั้งแตป 2540 กรรมการ บจ.ประไพและบุตร
- ตั้งแตป 2536 กรรมการ บจ.รังสิตรวมพัฒนา
- ตั้งแตป 2533 กรรมการ บจ.ธนสารสมบัติ (ไทย)
- ตั้งแตป 2530 กรรมการ บจ.ธํารงทรัพย
- ตั้งแตป 2530 กรรมการ บจ.ธนนนทรี
- ตั้งแตป 2530 กรรมการ บจ.ดนรัตน
- ตั้งแตป 2530 กรรมการ บจ.บานอโยธยา
- ตั้งแตป 2530 กรรมการ บจ.อาควา โฟลว
- ตั้งแตป 2530 กรรมการ บจ.อาควา มาสเตอร โซลูชั่น

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตําแหนงในบริษัทจํากัด

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
ในธุรกิจที่อาจขัดแยงทางผล
ประโยชนตอบริษัท
จํานวนวาระ และ
จํานวนป ที่ดํารงตําแหนง
การเขาประชุมในรอบป 2564

- ไมมี
- 2 วาระ
(จํานวน 5 ป)
- เขาประชุมผูถือหุน จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครั้ง
จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7 ครั้ง
จากทั้งหมด 7 ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับ
กรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธกับบริษัท หรือ บริษัทใหญ หรือ บริษัทยอย
หรือบริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัท ทั้งในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา ในลักษณะดังนี้
ใช ไมใช
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
X
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี
X
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชนการซื้อ/
X
ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การเชา/ใหเชา
อสังหาริมทรัพย/การรับ/ ใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน เปนตน) ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความ
สัมพันธทางธุรกิจ
4. เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ ผูมีอํานาจควบคุม
X
ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะ
ที่กลาวไวในขอที่ 3 ขางตน

ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

- กรรมการ

วัน/เดือน/ป, อายุ

7 มิถุนายน 2502 (อายุ 63 ป)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการบริษัท เดอะเพ็ท จํากัด
- กรรมการบริษัทถังโลหะสงขลา จํากัด
- ป 2538-ปจจุบนั ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
- ป 2536-2538 ผูชวยผูจัดการสวนฝายบัญชี
บมจ.ธนาคารทหารไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

- กรรมการ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมีคดีความรอบ 5 ปที่ผานมา

อบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

- เขาอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ป 2004

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไมมี

ตําแหนงในบริษัท จํากัด

-

5 แหง
กรรมการ บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด
กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จํากัด
กรรมการ บริษัท เลครัชดา จํากัด
กรรมการ บริษัท ถังโลหะสุราษฎร จํากัด
กรรมการ บริษัท อีสทพลาส จํากัด

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือ
ในธุรกิจที่อาจขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท

- ไมมี

จํานวนวาระ และ
จํานวนป ที่ดํารงตําแหนง

- 6 วาระ
(จํานวน 17 ป)

การเขาประชุมในรอบป 2564

- เขาประชุมผูถือหุน จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 ครั้ง
จากทั้งหมด 7 ครั้ง

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7

ขอมูลของกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ชื่อ

นายอนิญช หวั่งหลี

อายุ

43 ป

ที่อยู

200/8 ซอยพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร กทม. 10120

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ประสบการณการทํางาน

- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)

อบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

- เขาอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2015

การถือหุนในบริษัท

- 7,000 หุน, คิดเปนรอยละ 0.0047 ของหุนทั้งหมด

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา

- เขารวมประชุมผูถือหุน 1/1 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผูถือหุนครั้งนี้

การมีสวนไดเสียพิเศษจากกรรมการทานอื่น - ไมมี

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8

ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุน
ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสีเ่ ดือนนับแตวนั สิน้ สุดของรอบป
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ อื หุน คราวอืน่ นอกจากทีก่ ลาวมาแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ อื หุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของ
จํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดทงั้ หมดจะเขาชือ่ กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถ อื หุน เปนการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได แตตอ ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุนนั้น
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการไมจดั ใหมกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาสีส่ บิ หาวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั หนังสือจากผูถ อื หุน
ดังกลาว ผูถ อื หุน ทัง้ หลายซึง่ เขาชือ่ กันหรือผูถ อื หุน คนอืน่ ๆ รวมกันไดจาํ นวนหุน ตามทีบ่ งั คับไวนนั้ จะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสีส่ บิ หาวัน
นับแตวนั ครบกําหนดระยะเวลาสีส่ บิ หาวันทีค่ ณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ในกรณีเชนนี้ ใหถอื วาเปนการประชุมผูถ อื หุน
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีทปี่ รากฎวาการประชุมผูถ อื หุน ทีเ่ ปนการเรียกประชุมเพราะผูถ อื หุน ตามวรรคสามครัง้ ใดจํานวนผูถ อื หุน ซึง่ มา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามทีก่ าํ หนดไวในขอ 34 นัน้ ผูถ อื หุน ตามวรรคสามจะตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคา ใชจา ยทีเ่ กิดจาก
การจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ขอ 33. ในการเรียกประชุมผูถ อื หุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรใหระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม
และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน สถานที่จะใชเปนที่ประชุมตาม
วรรคหนึ่งตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียง
ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน และตองมี
หุน นับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึง่ ในสามของจํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดทงั้ หมด หรือมีผถู อื หุน และผูร บั มอบฉันทะจากผูถ อื หุน (ถามี) มาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
จึงเปนองคประชุม
ในกรณีทปี่ รากฏวาการประชุมผูถ อื หุน ครัง้ ใด เมือ่ ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึง่ ชัว่ โมงจํานวนผูถ อื หุน ซึง่ มาเขารวมประชุม
ไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุม
ผูถ อื หุน นัน้ มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถ อื หุน รองขอ ตองใหนดั ประชุมใหม และใหสง หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ อื หุน ไมนอ ยกวาเจ็ดวัน
กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

ในการประชุมผูถ อื หุน ใหประธานกรรมการนัง่ เปนประธานทีป่ ระชุม ถาไมมตี วั ประธานกรรมการ หรือประธาน
กรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธาน
การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได หนังสือ
มอบฉันทะจะตองลงวันทีแ่ ละลายมือชือ่ ของผูถ อื หุน ทีม่ อบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด หนังสือมอบฉันทะนี้
จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนใหหนุ หนึง่ หุน มีเสียงหนึง่ เสียงและมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน นัน้ ใหประกอบดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถอื คะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชาของกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบคุ คลอืน่ เขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค
จะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุน
(ช) การควบหรือเลิกบริษัท
(ซ) การออกหุนกู
ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ี
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัท
ไดจัดการไปในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติการจายเงินปนผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป
(6) กิจการอื่น ๆ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
เขมกวาขอกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ จะตองไมมีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวของกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน
และตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจํา หรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้ง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมหี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน
ที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่
ไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ รวมถึงการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
ดวยการรับหรือใหกยู มื คํา้ ประกัน การใหสนิ ทรัพยเปนหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณอนื่ ทํานองเดียวกัน ซึง่ เปนผล
ใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ
ตัง้ แตยสี่ บิ ลานบาทขึน้ ไป แลวแตจาํ นวนใดจะตํา่ กวา ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนีด้ งั กลาวใหเปนไปตามวิธกี ารคํานวณมูลคา
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง หนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ไดรบั คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญหรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุน
สวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุน เกินรอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ตองเปนผูที่ผานกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
นอกจากนี้ กรณีทคี่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมปี ระกาศปรับปรุง
หรือผอนปรน หลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ใหถือปฏิบัติตามไดภายหลังตอไป
หมายเหตุ : บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) ไดกาํ หนดคุณสมบัตเิ รือ่ งการถือหุน ของกรรมการอิสระตามขอ(1)ไวเขมกวาขอกําหนด
ขั้นตํ่าของคณะกรรมการ กํากับตลาดทุนซึ่งกําหนดการถือหุนไมเกินรอยละ 1
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แบบแสดงขอมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
กอนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2565
Health Declaration Form
Before attending 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2022

ขอความรวมมือทานใหขอ มูลทีถ่ กู ตอง เปนความจริง เพือ่ ประโยชนในการปองกันการแพรระบาดของเชือ้ 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 (COVID-19)
ชื่อ - สกุล _______________________________
Name - Surname

หมายเลขโทรศัพท _____________________
Mobile Phone Number

1. ทานมีไข ≥ 37.5 °C หรือไม? (Do you have a fever ≥ 37.5 °C)

ใช (Yes)

ไมใช (No)

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

ใช (Yes)
ใช (Yes)
ใช (Yes)
ใช (Yes)

ไมใช (No)
ไมใช (No)
ไมใช (No)
ไมใช (No)

3. ทานมีประวัตกิ ารเดินทางมาจากตางประเทศ หรือมาจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วัน
ที่ผานมาหรือไม? (Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with
COVID-19 outbreak within the past 14 days?)
ใช (Yes)
มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _________________________
ไมใช (No)
4. ทานมีประวัติสัมผัสหรือใกลชิดกับผูปวยที่ตองสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม?
( Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients? )
ใช (Yes)
ไมใช (No)
ลายเซ็น (Signature)

หมายเหตุ หากพบวาคุณมีไข 37.5 °C หรือมีอาการอยางใดอยางหนึง่ ตามทีบ่ ริษทั ฯ ระบุไว หรือมีประวัตเิ ดินทางมาจากตางประเทศ หรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาด
ของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยที่ตองสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอใหทานมอบฉันทะแกกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ดวยการกรอกและสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหแกเจาหนาที่
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.
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บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจําป 2564

เรียน

เลขานุการบริษัท บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ขาพเจา ชื่อ ............................................. นามสกุล ........................................... เลขทะเบียนผูถือหุน .....................................

อยูบานเลขที่ .............................. หมู ..................... ซอย .................................................. หมูบาน .........................................................
ถนน ............................................................. แขวง/ตําบล ................................................ เขต/อําเภอ ...................................................
จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย ................................................. โทรศัพท ......................................................
มีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2564 จึงขอใหบริษัทฯ จัดสงหนังสือรายงานประจําป 2564 ใหขาพเจา
ตามที่อยูดังนี้
ที่อยูจัดสงเอกสารตามที่อยูขางตน
ที่อยูจัดสงเอกสารตามที่อยู ดังนี้
เลขที่ ......................... หมู ....................... ซอย .............................................. หมูบาน ............................................................
ถนน .......................................................... แขวง/ตําบล ............................................... เขต/อําเภอ ......................................................
จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย ............................................. โทรศัพท ..........................................................
หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดขางตนเรียบรอยแลว โปรดสงกลับไปยังบริษัท ทางใดทางหนึ่ง
- ทางโทรสาร 02-264-0820 หรือ
- ทางอีเมล chintatj@thaimetaldrum.com หรือ suwapornn@thaimetaldrum.com
- ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยูดานหลังแบบฟอรมนี้
หากมีขอสงสัย หรือขอแนะนํา โปรดติดตอ :
- ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท โทรศัพท 02-264-0826 หรือ
- นางสุวพร นันทสุรกิจ โทรศัพท 02-264-0817-9

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(ต)๔๙๖๙/๒๕๕๙ ปท.พระโขนง
ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

กรุณาสง

เลขานุการบริษัท
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110

