
 

 
ที บช.ง.   /  
 

วนัที  กมุภาพนัธ ์  
 

เรอืง  กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ระเบียบวาระการประชมุ และการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผล
ประกอบการปี  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จาํกัด (มหาชน) ครงัที /  เมือวันที   
กมุภาพนัธ ์  มีมติเห็นชอบในเรอืงตา่ง ๆ ดงันี 

1. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ในวนัจนัทรที์  เมษายน  เวลา :  น. ณ 
Glowfish Conference Hall ชัน   อาคารสาทรธานี   ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร (ทังนี หากช่วงเวลาดังกล่าว การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา  
(“COVID-19”) รุนแรงขึน หรือเกิดเหตสุดุวิสยัทีส่งผลใหไ้ม่สามารถจดัการประชมุตามวนัและสถานที
ขา้งตน้ได้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ 
เกียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เช่น การเปลียนแปลงวนัที เวลา สถานที และรูปแบบการจดัประชมุ 
โดยอาจพิจารณาจัดการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส  ์รวมถึงการแก้ไขเพิมเติมวาระการประชุม
ดงักลา่วไดต้ามความจาํเป็น ภายใตก้รอบของกฎหมาย) 

2. กาํหนดใหว้นัองัคารที  มีนาคม  เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  และมีสิทธิในการรบัเงินปันผล (ซงึสิทธิในการรบัเงินปันผลดงักลา่วยงัมี
ความไม่แน่นอนเนืองจากตอ้งรอการอนมุติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน)  

3. กาํหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  จาํนวน  วาระ ดงัตอ่ไปนี 
 

ระเบยีบวาระท  ี1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
ความเห ็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นว่า รายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  ไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ เห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุ
รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

ระเบยีบวาระท  ี2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี  
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผล
การดาํเนินงานของบรษัิท ในรอบปี   

 

ระเบยีบวาระท  ี3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี  สินสุด ณ วนัที  ธันวาคม  ซึงผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 



 ความเห ็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุอนมุติังบ
การเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที  ธันวาคม  ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตแลว้ 

 
ระเบยีบวาระท  ี4 พิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ.  
 ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติั

จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานในปี   พ.ศ.    ในอัตราหุน้ละ .   บาท คิดเป็นเงิน  
, , .  บาท    หรือ   เท่ากับรอ้ยละ .    ของกาํไรสทุธิตามงบเฉพาะบริษัทและ

เป็นเงินปันผลจากกาํไรทีจะตอ้งเสียภาษีนิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ   โดยกาํหนดรายชือผูถื้อ
หุน้ทีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (record date)  ในวันอังคารที   มีนาคม    และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัจนัทรที์  พฤษภาคม  โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลในปีทีผ่านมา ดงันี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปีทีเสนอ ปีก่อน 
.  กาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบรษัิท  (ลา้นบาท) 346.73 282.30 
. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 150.00 150.00 
. เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท : หุน้) 1.60 1.40 
. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน (ลา้นบาท) 240.00 210.00 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) 69.22 74.39 
  

อนึง การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทยงัไม่แน่นอน  ขึนอยู่กับมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี  

  
 

ระเบยีบวาระท  ี5  พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี  มีกรรมการบริษัทฯ ทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ   หนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จํานวน   ท่าน
ประกอบดว้ย 

)  นางวนิดา       ชาญศิขรนิ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
)  นายปิติพงศ ์ พิศาลบตุร  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
)  ม.ล.ชินทตั ชมพนูทุ  กรรมการ และ เลขานกุารบรษัิท        

 

   อนึง ทางบรษัิทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิท รวมทงัแจง้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติ



เหมาะสมเพือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไวล้่วงหนา้  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอรายชือกรรมการ   

 
ความเห ็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดร้ว่มกันพิจารณา
คณุสมบติัในดา้นตา่ง ๆ โดยดถูึงความเหมาะสมดา้นคณุวฒุิ ประสบการณแ์ละความเชียวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมาแลว้    
เห็นว่า กรรมการทังสามท่านทีไดร้บัการเสนอชือในครงันีไดผ่้านกระบวนการกลันกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สมควร
เลือกตงัเป็นกรรมการของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนงึ ดงันี 

 
)  นางวนิดา        ชาญศิขรนิ         
)  นายปิติพงศ ์ พิศาลบตุร  
)  ม.ล.ชินทตั  ชมพนูทุ 

   
โดยกรรมการหมายเลข    และ     จะเป็นกรรมการอิสระดว้ย เนืองจากมีคณุสมบติัสอดคลอ้ง
กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และของบริษัท และสามารถใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง  โดยคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามที
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ   ทังนี กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองนี
ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 
 

   
ระเบยีบวาระท  ี6  พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ความเห ็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะ
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าทีความ
รับผิดชอบทีได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัททีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอยู่ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีมีขนาดใกล้เคียงกันโดย
คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วนนั เพียงพอทีจะจงูใจใหก้รรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบติั
หนา้ทีใหบ้รรลเุปา้หมายและทิศทางธุรกิจบรษัิทฯ ทีกาํหนด โดยมีกระบวนการทีโปรง่ใส  ทงันี
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ มี  ประเภทเท่านนั ไดแ้ก่ เบียประชมุ และ คา่บาํเหน็จ
ประจาํปี 

 

คณะกรรมการเห็นสมควรใหที้ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตามทีคณะ  
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหาเสนอดงันี 
 



 
1. ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อคร ัง (กาํหนดอัตราเทา่กับปีก่อน) คือ  

 

ตาํแหน่ง 
ค่าเบยีประชุมทเีสนอ
ในปี  (บาท) 

ค่าเบยีประชุมทเีสนอ
ในปี   (บาท) 

ประธานกรรมการ  40,000.00 40,000.00 
รองประธานกรรมการ (ถา้มี) 30,000.00 30,000.00 
กรรมการ ท่านละ 20,000.00 20,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000.00 30,000.00 
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 25,000.00 25,000.00 
ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 30,000.00 30,000.00 
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหา ท่านละ 20,000.00 20,000.00 
ประธานกรรมการบรหิารความเสียง 30,000.00 30,000.00 
กรรมการบรหิารความเสียง ท่านละ 20,000.00 20,000.00 

 

2. เงนิบาํเหน็จคณะกรรมการ  
  ขออนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่กรรมการ จํานวน , , .  บาท  เพิมขึน 

, ,  บาทเมือเทียบกบัปีก่อน 
 

3. ค่าตอบแทนอนื  ๆ   :   ไม่ม  ี
 

  

ระเบยีบวาระท  ี7 พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชี 
 ความเหน็คณะกรรมการ        คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุแตง่ตงั    นายพรชยั   

กิตติปัญญางาม  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที  หรอื  นางสวุนีย ์ กิตติปัญญางาม  ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขที  หรอื นายธนากร  ฝักใฝ่ผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  แห่ง 
บรษัิท บญัชีกิจ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ในรอบปีบญัชีสินสดุ วนัที  ธนัวาคม 

 พรอ้มทงักาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี  เป็นจาํนวนเงิน  , , .  บาท 
(เพิมขนึจากปีกอ่น , .  บาท คิดเป็นรอ้ยละ . ) ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไดพ้ิจารณากลนักรองอย่างเหมาะสมแลว้ โดยมีขอ้มลูรายละเอียดเปรยีบเทียบค่า
สอบบญัชีกบัปีทีผ่านมาดงันี 

 

รายละเอียดคา่สอบบญัชี ปี  (บาท) ปี  (บาท) 
.  คา่สอบบญัชีของบรษัิท   1,237,000.00 1,201,000.00 
.  คา่บรกิารอืน ๆ  - - 

 



ทังนีผูส้อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทดว้ยและ
ผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบญัชี
ใหก้บับรษัิทตามรายละเอียดดงันี 

 

ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต ปีทตีรวจสอบ จาํนวนปี 
นายพรชยั  กิตติปัญญางาม 2549–2552, 2555-2558, 2561-2564  ปี ( , , ) 
นางสวุนีย ์ กิตติปัญญางาม 2547-2548, 2553-2554, 2559-2560  ปี ( , , ) 
นายธนากร  ฝักใฝ่ผล - - 

  
ระเบยีบวาระท  ี   พจิารณาเรอืงอืน ๆ (ถา้มี) 
  

  
จงึเรยีนมาเพือทราบ 

 

        
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
        (นายเนตร  จรญัวาศน)์ 
        กรรมการผูอ้าํนวยการ 


