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-2วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บดุ ล และ งบกํ า ไรขาดทุ น สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ซึ่ ง ผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบการเงินประจําปี สิ ้นสุด
ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิงบดุล และ งบ
กําไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําปี 2561 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลําดับที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2561
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปี โดยจะต้ องไม่มีผลขาดทุนสะสม ทังนี
้ ้ในปี 2561 บริษัท
มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 325.58 ล้ านบาทสําหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
จากการดําเนินงานในปี พ.ศ.2561 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็ นเงิน 210,000,000.00 บาท หรื อ
เท่ากับร้ อยละ 64.50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะและเป็ นเงินปั นผลจากกําไรของกิจกรรมที่ได้ รับการยกเว้ น
้ านวน โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (record date) ใน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ทังจํ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีข้อมูล
เปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
5. 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 นผลดังกล่าวของบริษัทยังไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน)

-3ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีกรรมการบริ ษัทฯ ที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมดตาม
้
พรบ.บริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับบริ ษัท
ข้ อ 17 จํานวน 3 ท่านประกอบด้ วย
1) นางวนิดา ชาญศิขริน
2) นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนทุ

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

อนึ่ง ทางบริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท รวมทัง้ แจ้ ง ผ่า นทางระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ ลว่ งหน้ า แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่าง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผา่ นมาแล้ ว เห็นว่า
1) นางวนิดา ชาญศิขริ น
2) นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
ชมพูนทุ
3) ม.ล.ชินทัต
มีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติกรรมการตาม
เอกสารแนบ)
โดยกรรมการหมายเลข 1 และ 2 จะเป็ นกรรมการอิสระด้ วย เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องนี ้ไม่ได้ ออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุม)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 31 กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจาก
บริ ษัทฯในรู ปของเงินรางวัล เบี ย้ ประชุม บํ าเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อจะเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริ ษัทฯ จะพิจารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
และสามารถเทียบเคียงได้ กบั บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกันโดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้ กรรมการมีคณ
ุ ภาพ
และสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กําหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

-4คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี 2 ประเภทเท่านัน้ ได้ แก่
เบี ้ยประชุม และ บําเหน็จประจําปี ดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่ อครั ง้ (กําหนดอัตราเท่ ากับปี ก่ อน) คือ
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ ท่านละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท่านละ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)
ที่เสนอปี 2562
40,000.00
20,000.00
30,000.00
25,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
20,000.00

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)
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

2. เงินบําเหน็จคณะกรรมการ
ขออนุมตั ิจ่ายเงินบําเหน็จให้ แก่กรรมการ จํานวน 10,500,000.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของเงินปั นผล
อนึ่งการจ่ายเงินบําเหน็จให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท ใช้ อตั ราร้ อยละ 5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นมา
โดยตลอด ซึ่งหากปี ใดไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จะไม่มีการจ่ายเงินบําเหน็จให้ แก่คณะกรรมการ
บริษัทเช่นเดียวกัน
3. ค่ าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี
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พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี โดยใน
การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี คนเดิมได้ ไม่เกิน 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายบริษัทเรื่ องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมแต่งตัง้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรื อ นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899
หรื อ นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่ง บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้ อมทังกํ
้ าหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ น
จํานวนเงิน 1,120,000.00 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 40,000.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.70) ตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ ว โดยมีข้อมูลรายละเอียดเปรี ยบเทียบค่า
สอบบัญชีกบั ปี ที่ผา่ นมาดังนี ้

-5รายละเอียดค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท
2. ค่าบริการอื่น ๆ

ปี 2562 (บาท)

ปี 2561 (บาท)

1,120,000.00
10,000.00

1,080,000.00
40,000.00

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย และผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และตรวจสอบบัญชีให้ กบั บริษัทตามรายละเอียดดังนี ้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายพรชัย กิตติปัญญางาม
นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล
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ปี ที่ตรวจสอบ

จํานวนปี

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

9 ปี (4,4,1)
6 ปี (2,2,2)
-

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 32
(คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุม)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับที่ 32 ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน มีข้อความดังต่ อไปนี ้
“ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
น้ อยกว่าหนึง่ ในห้ า ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย”
ข้ อบังคับที่ 32 ซึ่งบริษัทเสนอให้ แก้ ไขใหม่ มีข้อความดังต่ อไปนี ้
“ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มี
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนัน้

-6ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาสี่สบิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ั้
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะ
เรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สบิ ห้ าวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาสี่สบิ ห้ าวันที่คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใดจํานวนผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 34 นัน้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท ”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 32 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง
การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามที่เสนอ
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พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุม และประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ อื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทน กรุ ณากรอกข้ อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้ และให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดงใบมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรัญวาศน์)
กรรมการผู้อํานวยการ

อนึง่ บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทยจํากัด (มหาชน) ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะไว้ ในเว็บไซด์ของบริ ษัท ที่ www.thaimetaldrum.com ในหัวข้ อนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อ investor relation

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 1
แผนทีส
่ ถานทีจ
่ ัดประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2562
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
ั้ 5
ณ วิมานทิพย์ ชน
372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร .02-292-2999
1. จากทางด่วนดินแดง-ดาวคะนอง ให้ลงที่ทางลงสาธุประดิษฐ์ ขับผ่านสี่ แยกไฟแดงโดยใช้ช่องทาง
กลางเพื่อตรงไปถนนพระราม 3 และเลี้ยวขวาลอดใต้สะพานพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1
กิโลเมตร โรงแรมฯ จะอยูท่ างซ้ายมือ
2. จากทางด่วนแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ ให้ลงที่ทางลงถนนจันทน์สู่ ถนนเหนือ-ใต้ ขับผ่านสี่ แยกแล้วตรง
ไปจนสุ ดถนน เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 3 และชิดซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรมฯ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 4.1

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
เขียนที่ ………………………………………
วันที่ …… เดือน …………………… พ.ศ. ………..
(1) ข้าพเจ้า ……………………………………………..…… สัญชาติ …………….…..… อยูบ่ า้ นเลขที่ …………………..
ถนน …………………………………….. ตําบล/แขวง …………………..…………. อําเภอ/เขต ………………………….………….
จังหวัด ……………………… รหัสไปรษณี ย ์ ………………… ............................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม .................................
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ .................................................. หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................................... เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………..….…..…. อายุ …….…..…... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ………………….......
ถนน …………………………………………….…
ตํา บล/แขวง …………………..…..……………………
อําเภอ/เขต ………………….………… จังหวัด ……………………รหัสไปรษณี ย ์ ………………… หรื อ
(2)…………………………………………………...…อายุ…..………... ปี อยู่บ้า นเลขที่ ……….……..…….
ถนน …………………………………………….…
ตํา บล/แขวง …………………………..…..……………
อําเภอ/เขต ………………….……….. จังหวัด …………………… รหัสไปรษณี ย ์ ………………… หรื อ
(3) นายอนิญช์ หวัง่ หลี กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ หรื อ ……………………………..………………
.............................................กรรมการ คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรม
มณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร หรื อ พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ………………………….………………. ผูม้ อบฉันทะ
( ……………………………………….. )

ลงชื่อ …………………………………….…. ผูร้ ับมอบฉันทะ
( …………………………………….. )
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 4.2
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบทีก่ าํ หนดรายการต่ าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ............. เดือน ...................................... พ.ศ. ....................
(1) ข้าพเจ้า ................................................................................. สัญชาติ .................... อยูบ่ า้ นเลขที่ .................... ถนน .......................................
ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ / เขต ....................................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณี ย ์ ...........................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ น้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม ............................................ หุน้ และออก
เสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ ...................................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................... อายุ ........... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................ ถนน ........................................
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณี ย ์ .........................
(2) .......................................................................... อายุ ........... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................ ถนน ........................................
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณี ย ์ .........................
(3) .......................................................................... อายุ ........... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................ ถนน ........................................
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ................................. รหัสไปรษณี ย ์ .........................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 ใน
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร หรื อพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และ งบกําไรขาดทุน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

งดออกเสี ยง

จํานวนของคณะกรรมการบริ ษทั
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ .........นางวนิดา ชาญศิขริ น.....................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. ชื่อกรรมการ .........นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. ชื่อกรรมการ .........ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท................................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อที่ 32
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ค) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ง) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................. ผูม้ อบฉันทะ
( ...........................................................)
ลงชื่อ ............................................................. ผูร้ ับมอบฉันทะ
( ...........................................................)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
แนบ

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
(แบบ ข.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร หรื อพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
วาระที่ ............. เรื่ อง .........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ ............. เรื่ อง ........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ ............. เรื่ อง ........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ ............. เรื่ อง .........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ ............. เรื่ อง .........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................. ผูม้ อบฉันทะ
( ...........................................................)
ลงชื่อ ............................................................. ผูร้ ับมอบฉันทะ
( ...........................................................)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย ลําดับที่ 5

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ สี ิ ทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ซึ่งจะสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแสดงเอกสารแบบฟอร์ มลงทะเบียน และหลักฐาน แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท เพื่อเข้ า
ร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรข้ าราชการ หรื อ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจ และ บัตรประจําตัวหรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอํานาจ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ต้ องแสดงสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และบัตรประจําตัว หรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอํานาจ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาบัตรประจําตัว หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่
ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอํานาจ
2.2 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่าง
ประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ ้นในต่าง
ประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารแบบฟอร์ มลงทะเบียนและหลักฐานเพื่อการ
ั ้ เวลา 13:00 น ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เป็ นต้ น
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ณ ห้ องวิมานทิพย์ ชัน้ 5 ได้ ตงแต่
ไป

่ มาด้วยลําด ับที่ 6
สงิ่ ทีส
่ ง
เอกสารประกอบวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ต
่ อ
้ งออกตามวาระ
ประว ัติกรรมการ

ิ ริน - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางวนิดา ชาญศข
วัน/เดือน/ปี , อายุ
คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

11 มกราคม 2504 (อายุ 58 ปี )
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การทํางาน

- ผู ้อํานวยการฝ่ ายบัญชี บริษัทสาธรธานี จํากัด

ประเภทกรรมการทีจ
่ ะเสนอแต่งตัง้

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท

10,000 หุ ้น (คิดเป็ นร ้อยละ 0.007%)

ข ้อพิพาททางกฎหมาย
อบรมบทบาทหน ้าทีก
่ รรมการ

ไม่มค
ี ดีความรอบ 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
- เข ้าอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2006
- เข ้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

- ไม่ม ี

ตําแหน่งในบริษัทจํากัด

- 1 แห่ง ผู ้อํานวยการฝ่ ายบัญชี บริษัท สาธรธานี จํากัด

ตําแหน่งในกิจการทีแ
่ ข่งขันหรือ
่ าจขัดแย ้งทางผล
ในธุรกิจทีอ
ประโยชน์ตอ
่ บริษัท

- ไม่ม ี

จํานวนวาระ และ
จํานวนปี ทีด
่ ํารงตําแหน่ง

- 10 วาระ
(จํานวน 29 ปี )

การเข ้าประชุมในรอบปี 2561

- เข ้าประชุมผู ้ถือหุ ้น จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
- เข ้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
- เข ้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้

คุณสมบัตเิ พิม
่ เติมสําหรับ
กรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กบ
ั บริษัท หรือ บริษัทใหญ่ หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มีอํานาจควบคุมบริษัท ทัง้ ในปั จจุบน
ั หรือในช่วง
2 ปี ทผ
ี่ า่ นมา ในลักษณะดังนี้

ใช่

ไม่ใช่

1. เป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ ้าง หรือทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้รับเงินเดือนประจํา

X

2. เป็ นผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู ้สอบบัญชี ทีปรึกษา
ทางกฎหมาย)

X

ิ /สินค ้า
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซือ/ขายวัตถุดบ
/บริการ/การเช่า/ให ้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ ให ้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็ นต ้น) ซึงเป็ นผลให ้บริษัท หรือ
ั ญามีภาระหนีทต
ี ้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึงตังแต่ 20 ล ้าน
คูส
่ ญ
บาทขึนไป โดยนับรวมภาระหนีทเี กิดขึนในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันทีมค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ

X

4. เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีมน
ี ัย หรือ ผู ้มีอํานาจควบคุม ของผู ้ทีมค
ี วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะทีก
่ ล่าวไว ้ในข ้อที่ 3 ข ้างต ้น

X

นายปิ ติพงศ ์ พิศาลบุตร

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปี , อายุ

20 มีนาคม 2507 (อายุ 55 ปี )

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
- พ.ศ.2557 - ปั จจุบันประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู ้อํานวยการ
บมจ นวกิจประกันภัย
- กรรมการ บจ.ธนพิศาล
- กรรมการ บจ.ประไพและบุตร
- กรรมการ บจ.รังสิตร่วมพัฒนา
- กรรมการ บจ.ธนสารสมบัต ิ (ไทย)

ประเภทกรรมการทีจ
่ ะเสนอแต่งตัง้

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท

49,720 หุ ้นคิดเป็ นร ้อยละ 0.033

ข ้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มค
ี ดีความรอบ 5 ปี ทผ
ี่ ่านมา

อบรมบทบาทหน ้าทีก
่ รรมการ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

- เข ้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003
- เข ้าอบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy ปี 2009
- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู ้อํานวยการ บมจ นวกิจประกันภัย
- 11 บริษัท

ตําแหน่งในบริษัทจํากัด

* ตัง้ แต่ปี 2553

กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

* ตัง้ แต่ปี 2550

กรรมการ บจ.ธนพิศาล

* ตัง้ แต่ปี 2540

กรรมการ บจ.ประไพและบุตร

* ตัง้ แต่ปี 2536

กรรมการ บจ.รังสิตร่วมพัฒนา

* ตัง้ แต่ปี 2533

กรรมการ บจ.ธนสารสมบัต ิ (ไทย)

* ตัง้ แต่ปี 2530

กรรมการ บจ.ธํารงทรัพย์

* ตัง้ แต่ปี 2530

กรรมการ บจ.ธนนนทรี

* ตัง้ แต่ปี 2530

กรรมการ บจ.ดนรัตน์

* ตัง้ แต่ปี 2530

กรรมการ บจ.บ ้านอโยธยา

* ตัง้ แต่ปี 2530

กรรมการ บจ.อาควา โฟลว์

* ตัง้ แต่ปี 2530

ั่
กรรมการ บจ.อาควา มาสเตอร์ โซลูชน

ตําแหน่งในกิจการทีแ
่ ข่งขันหรือ
ในธุรกิจทีอ
่ าจขัดแย ้งทางผล
ประโยชน์ตอ
่ บริษัท

- ไม่ม ี

จํานวนวาระ และ
จํานวนปี ทีด
่ ํารงตําแหน่ง

- 1 วาระ
(จํานวน 2 ปี )

การเข ้าประชุมในรอบปี 2561

- เข ้าประชุมผู ้ถือหุ ้น จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
- เข ้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
- เข ้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้

คุณสมบัตเิ พิม
่ เติมสําหรับ
กรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือ บริษัทใหญ่ หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มีอํานาจควบคุมบริษัท ทัง้ ในปั จจุบันหรือในช่วง
2 ปี ทผ
ี่ ่านมา ในลักษณะดังนี้

ใช่

ไม่ใช่

1. เป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนั กงาน
ลูกจ ้าง หรือทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้รับเงินเดือนประจํา

X

2. เป็ นผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู ้สอบบัญชี ทีปรึกษา
ทางกฎหมาย)

X

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซือ/ขายวัตถุดบ
ิ /สินค ้า
/บริการ/การเช่า/ให ้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ ให ้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เป็ นต ้น) ซึงเป็ นผลให ้บริษัท หรือ
ี ้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึงตังแต่ 20 ล ้าน
คูส
่ ัญญามีภาระหนีทต
บาทขึนไป โดยนั บรวมภาระหนีทเี กิดขึนในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันทีมค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ

X

4. เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ั ย หรือ ผู ้มีอํานาจควบคุม ของผู ้ทีม
่ ค
ี วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะทีก
่ ล่าวไว ้ในข ้อที่ 3 ข ้างต ้น

X

ิ ท ัต ชมพูนท
ม.ล.ชน
ุ - กรรมการ
วัน/เดือน/ปี , อายุ

7 มิถน
ุ ายน 2502 (อายุ 60 ปี )

คุณวุฒก
ิ ารศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

ประสบการณ์การทํางาน

- กรรมการบริษัท เดอะเพ็ท จํากัด
- กรรมการบริษัทถังโลหะสงขลา จํากัด
- ปี 2538-ปั จจุบน
ั ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
- ปี 2536-2538 ผู ้ช่วยผู ้จัดการส่วนฝ่ ายบัญชี บมจ.ธนาคารทหารไทย

ประเภทกรรมการทีจ
่ ะเสนอแต่งตัง้

- กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ข ้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มค
ี ดีความรอบ 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา

อบรมบทบาทหน ้าทีก
่ รรมการ

- เข ้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

- ไม่ม ี

ตําแหน่งในบริษัทจํากัด

- 5 แห่ง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด
บริษัท ถังโลหะสงขลา จํากัด
บริษัท เลครัชดา จํากัด
บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จํากัด

- กรรมการ บริษัท อีสท์พลาส จํากัด
ตําแหน่งในกิจการทีแ
่ ข่งขันหรือ
ในธุรกิจทีอ
่ าจขัดแย ้งทางผล
ประโยชน์ตอ
่ บริษัท

- ไม่ม ี

จํานวนวาระ และ

- 5 วาระ

จํานวนปี ทีด
่ ํารงตําแหน่ง

(จํานวน 14 ปี )

การเข ้าประชุมในรอบปี 2561

- เข ้าประชุมผู ้ถือหุ ้น จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
- เข ้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้

่ มาด้วยลําด ับที่ 7
สงิ่ ทีส
่ ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ สนอให้เป็นผูร้ ับมอบฉ ันทะ

ื่
ชอ

นายอนิญช ์ หวั่งหลี

อายุ

อายุ 40 ปี

ทีอ
่ ยู่

ิ ถนนนางลิน
200/8 ซอยพัฒนสน
้ จี่
เขตสาทร กทม 10120

ึ ษา
คุณวุฒก
ิ ารศก

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

ตําแหน่งปัจจุบ ัน

- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทํางาน

- ผู ้ชว่ ยกรรมการผู ้อํานวยการ
บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)

อบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ

- เข ้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) ปี 2015

การถือหุน
้ ในบริษ ัท

- 7,000 หุ ้น, คิดเป็ นร ้อยละ 0.0047 ของหุ ้นทัง้ หมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ
่ า่ นมา

- เข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น 1/1 ครัง้
- เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
- เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้

ี ในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
สว่ นได้เสย

ี ในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
- ไม่มส
ี ว่ นได ้เสย
สามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ นี้

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 8

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือน นับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ข้ อ 33. ในการเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น ให้ ค ณะกรรมการจัด ทํ า เป็ นหนัง สื อ นัด ประชุม ระบุส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรให้ ระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ง
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อน
ั ้ านักงานใหญ่ สํานักงาน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
สาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
คน และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบ
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
หนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ต้ องให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนี ไ้ ม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีตวั ประธานกรรมการ หรื อ
ประธานกรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธาน
กรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน

การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ในการออกเสี ย งลงคะแนนให้ หุ้ นหนึ่ ง หุ้ นมี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งและมติ ข องที่ ป ระชมผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํ า แก้ ไ ข หรื อ เลิกสัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า ของกิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมด หรื อ
บางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน หรื อลดทุน
(ช) การควบหรื อเลิกบริษัท
(ซ) การออกหุ้นกู้
ข้ อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริ ษัทที่คณะกรรมการ
ของบริษัทได้ จดั การไปในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี
(6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
เข้ มกว่ าข้ อกําหนดขัน้ ตํ่าของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ จะต้ องไม่มีธุรกิจหรื อการงานที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
โดยอิสระของตนและต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี ้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตัง้
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้ อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บ ริ หาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะไดรับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ รวมถึงการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
้ ้ การ
สามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
คํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง หนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
6.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
ได้ รับการแต่งตัง้
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

บริ ษัท
10.
ต้ อ งเป็ นผู้ที่ ผ่า นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
นอกจากนี ้ กรณี ที่ ค ณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน หรื อ คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ได้ มีประกาศปรับปรุงหรื อผ่อนปรน หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ ถือปฏิบตั ิตามได้ ภายหลัง
ต่อไป

หมายเหตุ

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) ได้ กาํ หนดคุณสมบัติเรื่องการถือ
หุ้นของกรรมการอิสระตามข้ อ(1)ไว้ เข้ มกว่ าข้ อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนซึ่งกําหนดการถือหุ้นไม่ เกินร้ อยละ 1

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2561
เรี ยน เลขานุการบริ ษัท บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ข้ าพเจ้ า ชื่อ ........................... นามสกุล ........................ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น…………………..
อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ ............ ซอย ................................... หมู่บ้าน .............................
ถนน .................................... แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................
มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2561 จึงขอให้ บริ ษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจําปี 2561
ให้ ข้าพเจ้ าตามที่อยูด่ งั นี ้
 ที่อยูจ่ ดั ส่งเอกสารตามที่อยูข่ ้ างต้ น
 ที่อยูจ่ ดั ส่งเอกสารตามที่อยู่ ดังนี ้
เลขที่ ....................... หมู่ ............ ซอย ................................... หมูบ่ ้ าน .............................
ถนน .................................... แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ................................
หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดส่งกลับไปยังบริ ษัท ทางใดทางหนึง่
‐
‐
‐

ทางโทรสาร 02-264-0820 หรื อ
ทางอีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com หรื อ suwapornn@thaimetaldrum.com
ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฎอยูด่ ้ านหลังแบบฟอร์ มนี ้

หากมีข้อสงสัย หรื อข้ อแนะนํา โปรดติดต่อ :
‐
‐

ม.ล. ชินทัต ชมพูนทุ โทรศัพท์ 02-264-0826 หรื อ
นางสุวพร นันท์สรุ กิจ โทรศัพท์ 02-264-0817-9

ใบออนุญาตเลขที่ ปนน.(ต)๔๙๖๙/๒๕๕
๕๙ ปท.พระโขนงง
ถ้ าฝากส่ งในประเททศไม่ ต้องผนึกตรราไปรษณียากร

บริ การธุรรกิจตอบรับ

กรุ ณาส่
ณ ง

เลขานุการรบริษัท
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไท
ทย จํากัด (มมหาชน)
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