ที่ บช.ง. 7/2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง
เรี ยน

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ระเบี ยบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลประกอบการปี 2561
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
ณ ห้ องวิมานทิพย์ ชัน้ 5 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุ งเทพมหานคร
2. กาหนดให้ วัน อังคารที่ 12 มีน าคม 2562 เป็ นวัน ให้ สิท ธิ ผ้ ูถื อหุ้น (Record Date) เข้ าร่ วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล (ซึง่ สิทธิในการรับเงินปั นผล
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 จานวน 9 วาระ ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว มีความเห็ นว่า รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ได้ บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง เห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และ งบกาไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
อนุมตั ิงบดุล และ งบกาไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2561
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงานในปี พ.ศ.2561 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท
คิดเป็ นเงิน 210,000,000.00 บาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 64.50 ของกาไรสุทธิตามงบเฉพาะ
บริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะบริ ษัท และเป็ นเงินปั นผลจากกาไรของกิจการที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล (BOI) ทังจ
้ านวน โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (record date)
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม
2562 โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท (ล้ านบาท)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

ปี ที่เสนอ
325.58
150
1.40
210.00
64.50

ปี ก่อน
270.47
150
1.20
180.00
66.55

อนึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวของบริ ษัทยังไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กบั มติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีกรรมการบริ ษัทฯที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมดตามข้
้
อบังคับบริ ษัทฯ จานวน 3 ท่าน
ประกอบด้ วย
1) นางวนิดา ชาญศิขริ น
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนทุ
กรรมการ และเลขานุการบริ ษัท
อนึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ ได้ ประกาศในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท รวมทั ง้ แจ้ งผ่ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
ที่ เ ห็ น ว่ า มีคุณ สมบัติเ หมาะสมเพื่ อ เข้ ารั บ การคัด เลื อ กเป็ น กรรมการของบริ ษั ท ฯ ไว้
ล่วงหน้ า แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ
โดยดูถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านเห็นว่า
1) นางวนิดา ชาญศิขริ น
2) นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนทุ
มีคณ
ุ สมบัติ เหมาะสม สมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ (ประวัติ
กรรมการตามเอกสารแนบ) โดยกรรมการหมายเลข 1 และ 2 จะเป็ นกรรมการอิสระด้ วย
เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรั พย์ฯ และของ
บริ ษัท โดยกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เสนอ ทังนี
้ ้กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนี ้ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริ ษัทฯ จะ
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ความ
รั บผิ ดชอบที่ ได้ รับมอบหมายและสามารถเที ยบเคียงได้ กับบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยที่ อยู่ในอุตสาหกรรมและธุร กิ จที่ มีขนาดใกล้ เคีย งกัน โดย
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้ กรรมการมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ให้ บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริ ษัทฯ ที่กาหนด โดยมีกระบวนการที่
โปร่ งใส ทัง้ นีค้ ่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทฯ มี 2 ประเภทเท่านัน้ ได้ แก่ ค่าเบี ย้
ประชุม และค่าบาเหน็จประจาปี
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ที่ประชุม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ตามที่
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่ อครั ง้ (กาหนดอัตราเท่ ากับปี ก่ อน) คือ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ ท่านละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท่านละ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง ท่านละ

ค่าเบี ้ยประชุม
ที่เสนอปี 2562

ค่าเบี ้ยประชุม
ปี 2561

40,000.00
20,000.00
30,000.00
25,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00

40,000.00
20,000.00
30,000.00
25,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00

-4-

2) เงินบาเหน็จคณะกรรมการ
ขออนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จให้ แก่กรรมการ จานวน 10,500,000.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5
ของเงินปั นผล อนึ่ง การจ่ายเงิ นบาเหน็จให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท ใช้ อตั ราร้ อยละ 5
ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นมาโดยตลอด ซึง่ หากปี ใดไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายเงินบาเหน็จให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเช่นเดียวกัน
3) ค่ าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมแต่งตัง้ นายพรชัย
กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรื อ นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรื อ นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4879 แห่งบริ ษัท บัญชีกิจ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้ อมทัง้ กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิ น
1,120,000.00 บาท (เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อน 40,000.00 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ 3.70) ตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ ว โดยมี
ข้ อมูลรายละเอียดเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั ปี ที่ผ่านมาดังนี ้
รายละเอียดค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
2. ค่าบริ การอื่น ๆ

ปี 2562 (บาท)
1,120,000.00
10,000.00

ปี 2561 (บาท)
1,080,000.00
40,000.00

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย
และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท
บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ
ตรวจสอบบัญชีให้ กบั บริ ษัทตามรายละเอียดดังนี ้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายพรชัย กิตติปัญญางาม

ปี ที่ตรวจสอบ
2549 – 2552, 2555-2558, 2561

จานวนปี
9 ปี (4,4,1)

นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม

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

6 ปี (2,2,2)

นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล

-
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 32
เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไข
เพิ่ มเติมโดยค าสั่ง หัวหน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไ ข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับที่ 32 ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน มีข้อความดังต่ อไปนี ้
“ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ให้ เ รี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ น การประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนซึง่ มีห้ ุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอเรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย”
ข้ อบังคับที่ 32 ซึ่งบริษัทเสนอให้ แก้ ไขใหม่ มีข้อความดังต่ อไปนี ้
“ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี
ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ให้ เ รี ย กว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ
คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ น การประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใ ดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทังหมดจะเข้
้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรี ยกประชุม ไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนัน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ าวันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ
รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ าวันที่คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี
เช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ ง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ครั ง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34
นัน้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มี
การประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท”
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 32 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่
หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ อ
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรัญวาศน์)
กรรมการผู้อานวยการ

