
Vfl) uSlin qamHnssulilfaH:lna ~1fio (UH1ZJU) 

1una1sus:nuun1sus:~ua1u0Jlijriu~u 
us:~iu 2562 

7u5uwsfi 24 1Ul:J1EJU 2562 1~a1 14:00 u. , 

lSJIISUUC\JITlEJSSI~uSltld ,_ 

ru HDJ5u1unw8 8u 5 
nuuws:s1u 3 ll.JClU1JfluiiHau nsJinW'1 , 

Jaw~nnoJfis:8n lulo1t1aoaAaoJnuufEJu1EJFlJ1ufusJ1anB:IuunuJn1J 

fiHLbEJJ1urhnuQnBlasrusJFi1t1Ba 1 18nn1sn1nnoJihsJEJ 1un1sus:~uc:nuOJlQno~u 



u'icJVJ a"'fl1'VIfl':i'nJti.:t1a'VI~l'VIv ~1n" (1J'V11ttf'U) 
'I 

THAI METAL DRUM MFG. PUBLIC CO., LTD. 

cv d. .c:il. 

1'1J'Vl 12 1J'IJ1f11J 2562 " 

L~a.:~ '1Jm"!ity·th:::'l!1J61114'1J~~a~u tJ-a:::~1u 2562 

L1t~u vi1'LieJ~a~u u~~'Vl a~611vtm-a1Ji\'.:~1"vt:::1'Vlt~ ~1n~ (1Jvt1'!!'U) " . . 
~.:~Vi?l.:~m ~1 EJ 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

LL~u~am'Uvi~~n1-atl-a~'!!1JG'n1JrueJ~eJ~'U 
'I ... ,. • 

~1L'U1"a1EJ.:J1'Um-atl-a~'!!1J6111YrueJ~a~'U tJ-a~~1u 2561 
, "'V 'I 

-a1EJ-:~1utl-a~~1u 2561 'V'l~eJ1J.:Jum-aL~U~'U"f~ ru 1u~ 31 B'U11f11J 2561 (LL~u CD) 

vtir .:~ ~ B1J auil 'U'Vl::: 

'a1 E.!"~ LB E.!~ btl f) 611'a'V!~eJV!a mi1'Ubb61~-:JR111Jb U'UeJ~ El~'IJV!~El eJ bb 'Vl'U'U El-:1 ej'~ El~'U~il~'VlBb 'li 1~11Jtl"a~'!!1J 
cd 'U , 'U '\1 , , 

tl-a~~'UeJ.:Jf1'a'a1Jf11'a~eJElf1~11J11'a~ 
'!i'eJ1J"'UeJ.:Jn'a'a1Jf11'a~&'!'a~~ L&'!'I.!El 1 ~L U'UeJ-rU1JeJUiJ''IJ'Vl~ 

" " 
'li'mY.:~f9uu~,;'VlL~mnun1-atl-a~'!!1leJ~a~'IJ 

• "U • 

9. UE.l11Jf1'a'a1Jf11'a~61'a~'Ue:l.:JU~,;'Vl 

10. LLUU'Ua-ruvtU.:!~El'a1E.l-:!1'1Jtl-a~~1U 2561 

~1E.Jflru~m-a1Jm-au~~'Vl a~a1vtm-a1lil-:~1"vt~1'Vlt~ ~1n~ (1Jvt1'!!'1J) t~il1l~1~L1t~ntl-a~'1l1J611~rueJ~a~'IJ tl-a:::~1u 2562 
.. 'I """' 'I 

1'1J1'1Jyttl~ 24 b1J~1EJ'IJ 2562 n"114:00 'U. ru ~a-:~11J1'LIVi'V'lEI .ff'IJ 5 h.:~LL"a1J1JruL<iit~-a~nafl.'1l~ L"'U~ 372 tl'U'IJ'V'l"a~"a11J 3 LL'U1-:JU1-:!Lfl~ 
L'U~U1-:JflmL V!"1J f11-:!L 'VlVf"l L fiaw\111ru1L~a.:~l'i1.:~"11~t~il-a~Li:it~m1-a:::m-atl-a:::'l!1J~.:JI'ia 1 tld 

d 
11'.i::'Vl 1 W\11"aru1-ru-aa.:~-a1EJ.:J1'1Jf11"atl'.i;:'1l1J£'11lJrueJ~eJ~'IJ tJ-a;:~1u 2561 

.. 4.1'\J , 

( fl~ LL 'IJ'IJ L~ EJ.:J~1vt-ru n TS a'Umi : 1 ifl~ LL 'IJ'IJ L~ EJ.:~'li'1.:~1J 1 f1'1J a.:~ ej'~ a~'U~.:~mtl'.i ;:'1l1J LL"~ il~'Vl'Ba an L~ EJ.:~".:~ fl~ LL 'U'U) 
'I 'U 'I , 

d 0 

l'I11J'Vlf1!]V!1J18f11V!'U~ 

A112JL~'UAtu::m'.i2Jn1'.i f1ru;:m-a2Jf11'a'W\11"aru1LL~1 iJm12JL~'IJ11 'a1E.l-:!1'Uf11"atl"a~'1l1J£'!1~flleJ~El~'IJ tl-a:::~1U 2561 
'I g~'U 'I 

t~u'IJVintln ~a.:~l'I12Jf1111JL U'IJ\1~.:~ L ~ua1Jm-aLa'IJa 1 ~~tl-a~'111l-rma.:~-a1EJ-:~1'Lim-atl-a:::"1l1J~.:~n~11 " . . 
-a1EJ.:J1u~"m-a~i1Lu'U-:~1'U'Umu~,;'Vl., 1u-aauu 2561 

(fl:::LL'UUL~EJ.:J~1vt-rum-am~mi : L tia.:~\11f1LUU11"a~L VimL~-:~1 ~'V1-a1u ~.:~ t:Uilm-a".:~fl~LL U'UL~v.:~) 

ii'atfi;J;J~~ua::Lvt9le.Ja u~,;'Vl t~a-atJ~"m-avhL uu-:~1'1J~~1'U2.11LL"~m-a L tl~EJ'ULL tl"-:~~~1f9'ru~.:~ Ln~;u 1 u-aauu 2561 . ~ 

~.:~tl-a1n!J1 u-a1t~.:J1'Utl-a;:~1u 2561 ~11l~.:~~?l-:~1l1~1t~cl'1vi'u~ 3 

A112.1 L~Aru::m'.i2.1n1'.i flru~m-a2.1n1-aW\111ru1LL~1L ~'IJ612Jf111L61'LieJ1 ~eJ~eJ~'IJ-ru'Vl-a1u~"n1-avi'1L u'IJ.:J1U'UeJ.:JU~,;'Vl 
"U • 

1u-aauu 2561 1~t~il11El"~LBEJ~tl-a1f1!]~12.111V-:!1'Utl1~~1U 2561 'UeJ.:!U~,;'Vl l>l11JLElf16111LL'UUci'1vi'u~ 3 

-#u 35 tnf'l1")L~flf'lll111 193/142 nuuf'll1111iiL"Mn l'l~eNL\llEJ m~L'Vl'l'l"l 10110 1'Vl"). 0-2264-0817-91'Vl")l'11">. 0-2264-0820 
Office 35th Fl., Lake Rajada Office Complex, 193/142 Rachadapisek Ro~d. Klongtoey, Bangkok 10110 Tel: 0-2264-0817-9 Fax: 0-2264-0820 

Factory: 179 Wellgrow Industrial Estate, Moo 9, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180 Tel: 0-3857-1980-2 Fax: 0-3857-1983 



-2- 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกําไรขาดทุน สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561  ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
(คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงินประจําปี สิน้สดุ 
ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุอนมุติังบดลุ และ งบ
กําไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําปี 2561 ของบริษัท ตามเอกสารแนบลําดบัท่ี 3 

 
 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2561 
(คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน) 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะบริษัท  ไมร่วมรายการพิเศษในแตล่ะปีโดยจะต้องไมมี่ผลขาดทนุสะสม  ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัท
มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 325.58 ล้านบาทสําหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผล
จากการดําเนินงานในปี   พ.ศ.2561   ในอตัราหุ้นละ  1.40  บาท    คิดเป็นเงิน  210,000,000.00 บาท  หรือ  
เท่ากบัร้อยละ  64.50  ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะและเป็นเงินปันผลจากกําไรของกิจกรรมท่ีได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ทัง้จํานวน โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ใน
วนัองัคารท่ี  12 มีนาคม 2562  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม 2562  โดยมีข้อมลู
เปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปีท่ีเสนอ ปีก่อน 
1.  กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท  (ล้านบาท) 325.58 270.47 
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 150 150 

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 1.40 1.20 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 210.00 180.00 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 64.50 66.55 

 

 อนึง่ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วของบริษัทยงัไมแ่น่นอน  ขึน้อยูก่บัมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน) 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 17 จํานวน 3 ทา่นประกอบด้วย 

 
1)  นางวนิดา       ชาญศิขริน        กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายปิติพงศ์ พิศาลบตุร  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3)  ม.ล.ชินทตั ชมพนูทุ  กรรมการ และ เลขานกุารบริษัท        
 

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ลว่งหน้า  แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือกรรมการ   

 
 ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผา่นมาแล้ว    เหน็วา่  
1)  นางวนิดา ชาญศิขริน      
 2) นายปิติพงศ์  พิศาลบตุร    
3) ม.ล.ชินทตั ชมพนูทุ      
 มีคุณสมบติั เหมาะสม สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  (ประวติักรรมการตาม
เอกสารแนบ)   โดยกรรมการหมายเลข   1 และ 2    จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เน่ืองจากมีคณุสมบติั
สอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ   ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองนีไ้ม่ได้ออก
เสียงลงคะแนน 
 

 

วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั : ใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 31  กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทฯในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม
ข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะเป็นหลกัเกณฑ์
และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงได้  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
และสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและ
ธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนัโดยคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วนัน้ เพียงพอท่ีจะจงูใจให้กรรมการมีคณุภาพ 
และสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลเุป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ท่ีกําหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส   
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คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรให้ท่ีประชมุ พิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทนและสรรหาเสนอ ทัง้นี ้คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ มี 2 ประเภทเทา่นัน้ ได้แก่ 
เบีย้ประชมุ และ บําเหน็จประจําปี ดงันี ้
 

 

 1.  ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมต่อครัง้ (กาํหนดอัตราเท่ากับปีก่อน) คือ 
 

ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

ที่เสนอปี 2562 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

ปี 2561 

ประธานกรรมการ  40,000.00 40,000.00
กรรมการ ทา่นละ 20,000.00 20,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000.00 30,000.00
กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 25,000.00 25,000.00
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 30,000.00 30,000.00
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา ทา่นละ 20,000.00 20,000.00 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 30,000.00 30,000.00 
กรรมการบริหารความเส่ียง ทา่นละ 20,000.00 20,000.00 

 

 

2. เงนิบาํเหน็จคณะกรรมการ 
 ขออนมุติัจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่กรรมการ จํานวน  10,500,000.00 บาท    คิดเป็นร้อยละ 5   ของเงินปันผล   
 อนึ่งการจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท ใช้อตัราร้อยละ 5 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นมา

โดยตลอด ซึ่งหากปีใดไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเช่นเดียวกนั 

 

 3. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  : ไมมี่ 
 
 
 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
(คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน) 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยใน
การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายบริษัทเร่ืองการคดัเลือกผู้สอบบญัชี 

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้ นายพรชยั   กิตติปัญญางาม  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2778 หรือ นางสวุนีย์  กิตติปัญญางาม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2899 
หรือ  นายธนากร  ฝักใฝ่ผล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4879 แหง่ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พร้อมทัง้กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็น
จํานวนเงิน  1,120,000.00 บาท (เพิ่มขึน้จากปีก่อน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.70) ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว โดยมีข้อมลูรายละเอียดเปรียบเทียบคา่
สอบบญัชีกบัปีท่ีผา่นมาดงันี ้
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รายละเอียดค่าสอบบัญชี ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

1.  คา่สอบบญัชีของบริษัท   1,120,000.00 1,080,000.00 
2.  คา่บริการอ่ืน ๆ  10,000.00 40,000.00 

   
 

 

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วย และผู้สอบบญัชีตาม
รายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด  และตรวจสอบบญัชีให้กบับริษัทตามรายละเอียดดงันี ้
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีที่ตรวจสอบ จาํนวนปี 
นายพรชยั  กิตติปัญญางาม 2549 – 2552, 2555-2558, 2561 9 ปี (4,4,1) 
นางสวุนีย์  กิตติปัญญางาม 2547- 2548, 2553 - 2554, 2559-2560 6 ปี (2,2,2) 

นายธนากร  ฝักใฝ่ผล - - 

 
 

วาระที่ 8  พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 
(คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั : ใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ) 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

 ข้อบังคับที่ 32 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อความดังต่อไปนี ้
 “ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่ในห้า ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้าคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้  แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอเรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักลา่วด้วย” 

 

 ข้อบังคับที่ 32 ซึ่งบริษัทเสนอให้แก้ไขใหม่มีข้อความดังต่อไปนี ้
 “ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ี
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาส่ีสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจาก

ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะ
เรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสบิห้าวนันบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาส่ีสบิห้าวนัท่ีคณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 34 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท ” 

 
  ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบงัคบัของบริษัทหมวดท่ี 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 32  เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติับริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติท่ี 21/2560 เร่ือง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 

  จึงเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น ผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุ และประสงค์จะแต่งตัง้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือใน
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้และให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงใบมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชมุ 
 
 
 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                  
 

 (นายเนตร  จรัญวาศน์) 
  กรรมการผู้ อํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อนึง่  บริษัท อตุสาหกรรมถงัโลหะไทยจํากดั (มหาชน) ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชมุและ
แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไว้ในเวบ็ไซด์ของบริษัท ท่ี www.thaimetaldrum.com ในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือ investor relation 



372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ กรงุเทพฯ  10120  โทร. 02-292-2999  แฟ๊กซ ์ 02-292-2962-3  
E-mail: riverside@montien.com www.montien.com

แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562

โรงแรมมณเฑยีรรเิวอรไ์ซด์

ณ วมิานทพิย ์ช ัน้ 5

372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ

โทร .02-292-2999

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

1.  จากทางด่วนดินแดง-ดาวคะนอง ใหล้งท่ีทางลงสาธุประดิษฐ ์ขบัผา่นส่ีแยกไฟแดงโดยใชช่้องทาง 
    กลางเพ่ือตรงไปถนนพระราม 3   และเล้ียวขวาลอดใตส้ะพานพระราม 9   ตรงไปประมาณ 1 
    กิโลเมตร โรงแรมฯ จะอยูท่างซา้ยมือ
2.  จากทางด่วนแจง้วฒันะ-บางโคล่ ใหล้งท่ีทางลงถนนจนัทน์สู่ถนนเหนือ-ใต ้ขบัผา่นส่ีแยกแลว้ตรง
    ไปจนสุดถนน เล้ียวขวาเขา้ถนนพระราม 3 และชิดซา้ยเล้ียวเขา้โรงแรมฯ
    หากขบัเลยทางลงถนนจนัทน์ ใหล้งท่ีทางลงบางโคล่ (ก่อนถึงสะพานพระราม 9) และตรงไปจน
    สุดถนนเล้ียวขวาลอดใตส้ะพานพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร โรงแรมฯจะอยูท่างซา้ยมือ

ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่1
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'!.h:::1i1Ufl'i'i1Jfl1'ifl~~1J~fl~ 
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~t'l~fltl!"''''Vlt'llff~fl 767.49 t'll'UUl'YI fll'li1J'U1eJ£Jt'l ~ 36 .91 1 1£! !fHllflflll'lflllt'l ~fllUlfll1 67.13 t'll'UUl'YI flfHU'U 
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tl'~'IJ e1 ~u 'i ll' 'VIII t1 ~u 'i ll' 'VIva £J t'll'l "~ 
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!CI'\J l'4fll'.i tU'VIU '.i~'l[lJ llil.:!~tl'VIU'.i ~'l[:IJ1lfiW~tl'.i'.i:Ufll'.iVHll'.itU ll!CI1l'HU Cl':Ufl1'.i 1 'H'VIu'.i~'l[:U 
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91 Q.:'l ~ ~ IQ.I'j) olq ~ -=:t.QI 
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tltlfl\911:1J11 ';i~ 
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""" 'I 9) ' 1 "'i 9) "" _ , ~ d 

fJfll ff:IJ'I.JIPI t'Ufll'U\PIH "1 ~PW~fHfi11:1Jt'H:IJ1 ~ ff:IJ~ 1'UfJfll1~ u1 ::tru fll'jfll ua::fi11:1Jl'IHJ1'1f1ty 'ill fl'Hm nmn v 

1 '1fl;w nl.lo<~ ~a nuuij'lffl<~l'U luj~lu ::m 1 :1J nuu~ 'hl'VI., lu 'lf1<~~~1u m 1 ~'Uffl.li'11 ';i hl'1 tru a~ a~u 1:: 'Jtl.l 

Vi'iluwlL~ani<~ m'1 :1Jmnf<~ 2 i'I'U nciuL'l1'1L11unu :IJ mm~'hl'VI"' l u~lll'HU<~L~:IJa n11'1::M~<~ 

JJA~u,~'lfJJ ~u';i :: 'Jtl.lVi'iJl 'j flllLiJu na1Ji'li'la~<~~u1::'1!:1JijlJ~h1JuLan1lu'l'lL~ani<~ 1) u 1Vlt~ul0i' 11 {<~11 ~ ua:: 

~ cv o' Q.l o' (1.1 ~ .:'1 .:::::. 01 .d. .,J, sJ .c::1. s't o Q.l cv J 
2) u 1a11~'U 'il '1 ty11r1'U nauL'IJllu'U m '1lJfl1 '1 '1.Jnl'VI"' tJf111'1:: 'H'U'lfl1tlfl::uuuL ffti<~Lu'U nV'lJi'li'la~P~l:IJalf!'I.Jfi<~'U 
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~,g.Jcs9J~ • r .:!id Q.ld d Cit 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
(แบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

 

เขียนท่ี ……………………………………… 
วนัท่ี …… เดือน …………………… พ.ศ. ……….. 

 
(1)  ขา้พเจา้ ……………………………………………..…… สญัชาติ …………….…..… อยูบ่า้นเลขท่ี ………………….. 

ถนน …………………………………….. ตาํบล/แขวง …………………..…………. อาํเภอ/เขต ………………………….…………. 
จงัหวดั ……………………… รหสัไปรษณีย ์………………… ............................................     

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ................................. 
        หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................................เสียง ดงัน้ี 

         หุน้สามญั .................................................. หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
 
 (3)   ขอมอบฉนัทะให ้ 

(1) …………………………………………..….…..…. อาย ุ…….…..…... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ………………….......
ถนน …………………………………………….… ตาํบล/แขวง …………………..…..…………………… 
อาํเภอ/เขต ………………….………… จงัหวดั ……………………รหสัไปรษณีย ์…………………  หรือ 
(2)…………………………………………………...…อายุ…..………... ปี อยู่บ้านเลขท่ี ……….……..…….  
ถนน …………………………………………….… ตาํบล/แขวง …………………………..…..…………… 
อาํเภอ/เขต ………………….……….. จงัหวดั ……………………  รหสัไปรษณีย ์…………………  หรือ 

              (3)  นายอนิญช ์ หวัง่หลี กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ หรือ  ……………………………..……………… 
.............................................กรรมการ คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัพุธท่ี  24  เมษายน 2562  เวลา 14:00 น.  ณ ห้องวิมานทิพย ์  โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซด ์เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือ พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ ………………………….………………. ผูม้อบฉนัทะ 
   ( ……………………………………….. ) 

 
 

ลงช่ือ …………………………………….…. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
( …………………………………….. ) 

หมายเหตุ 
 1.    ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่4.1 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
(แบบทีก่าํหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 

 

เขียนท่ี .......................................................... 
วนัท่ี ............. เดือน ...................................... พ.ศ. .................... 

 
(1)  ขา้พเจา้ ................................................................................. สญัชาติ .................... อยูบ่า้นเลขท่ี .................... ถนน ....................................... 

ตาํบล/แขวง .................................................. อาํเภอ / เขต ....................................................... จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย ์........................... 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ............................................ หุน้ และออก

เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................................... เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั ...................................................... หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสียง   
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1)  .......................................................................... อาย ุ........... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ........................ ถนน ........................................ 

ตาํบล/แขวง ............................................ อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ................................. รหสัไปรษณีย ์......................... 
(2)  .......................................................................... อาย ุ........... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ........................ ถนน ........................................ 

ตาํบล/แขวง ............................................ อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ................................. รหสัไปรษณีย ์......................... 
(3)  .......................................................................... อาย ุ........... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ........................ ถนน ........................................ 

ตาํบล/แขวง ............................................ อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ................................. รหสัไปรษณีย ์......................... 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ใน
วนัพุธท่ี 24  เมษายน 2562  เวลา  14:00 น.   ณ  ห้องวิมานทิพย ์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขท่ี    372   ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่        
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง    
 

วาระท่ี 2  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
  

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบดุล และ งบกาํไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2561 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดอากร
แสตมป์  
 20 บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่4.2 



                          จาํนวนของคณะกรรมการบริษทั  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง   
 
 

        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. ช่ือกรรมการ .........นางวนิดา  ชาญศิขริน..................................................................................................................... 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง    
2. ช่ือกรรมการ .........นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง    
3. ช่ือกรรมการ .........ม.ล.ชินทตั ชมพนุูท................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง   

 

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง    
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ท่ี 32 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

(ค) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ง) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง    
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้    

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ ............................................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                    ( ...........................................................) 
 

 

ลงช่ือ ............................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      ( ...........................................................) 

หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ   
   หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม
แนบ  



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(แบบ ข.) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ   บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัพธุ ท่ี 24  เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งวมิานทิพย ์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์    
เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 
วาระท่ี ............. เร่ือง ......................................................................................................... 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                  เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
  
         วาระท่ี ............. เร่ือง ........................................................................................................ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
  

วาระท่ี ............. เร่ือง ........................................................................................................ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                     เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
  
วาระท่ี ............. เร่ือง ......................................................................................................... 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
  

วาระท่ี ............. เร่ือง ......................................................................................................... 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง   
  
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                    ( ...........................................................) 
 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      ( ...........................................................) 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย ลาํดบัที ่5 
 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย  และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแสดงเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน และหลกัฐาน แสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีบริษัท เพ่ือเข้า
ร่วมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. บุคคลธรรมดา 
       1.1    ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือ บตัร 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ)  

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  สําเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ   และ บตัรประจําตวัหรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 

1.2    ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ 
(ก)   หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข)   ในกรณีมอบฉนัทะ ต้องแสดงสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ   และบตัรประจําตวั หรือ     
        หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ  

2. นิตบุิคคล 
        2.1   นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก)  หนงัสือรับรองนิติบคุคล  ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข)  สําเนาบตัรประจําตวั หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ี 
       ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง     (กรณีเป็นชาว 
       ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 

        2.2   นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(ก)  หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข)  สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ 
       ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง   (กรณีเป็นชาวตา่ง  
       ประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง    และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในตา่ง 
ประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 
 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนและหลกัฐานเพ่ือการ
ตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีประชมุ ณ ห้องวิมานทิพย์ ชัน้ 5 ได้ตัง้แต่เวลา 13:00 น ของวนัพธุท่ี  24 เมษายน 2562  เป็นต้น
ไป 



เอกสารประกอบวาระที ่5: พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ

วนั/เดอืน/ปี,  อายุ   11 มกราคม 2504 (อาย ุ58 ปี)

คณุวฒุกิารศกึษา    ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ประสบการณ์การทํางาน   - ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ีบรษัิทสาธรธาน ีจํากดั

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้   - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท   10,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.007%)

ขอ้พพิาททางกฎหมาย    ไมม่คีดคีวามรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา

 - เขา้อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2006

 - เขา้อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004

ตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่   - ไมม่ี

ตําแหน่งในบรษัิทจํากดั   - 1 แหง่ ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ีบรษัิท สาธรธาน ีจํากดั

ตําแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนัหรอื
ในธรุกจิทีอ่าจขดัแยง้ทางผล
ประโยชนต์อ่บรษัิท

จํานวนวาระ และ   -  10 วาระ
จํานวนปี ทีดํ่ารงตําแหน่ง    (จํานวน 29 ปี)

การเขา้ประชมุในรอบปี 2561   - เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้

  - เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้

  - เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้

คณุสมบตัเิพิม่เตมิสาํหรับ    การมคีวามสมัพันธก์บับรษัิท หรอื บรษัิทใหญ ่หรอื บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทร่วม
กรรมการอสิระ    หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื ผูม้อํีานาจควบคมุบรษัิท ทัง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง

   2 ปีทีผ่า่นมา ในลกัษณะดงันี้

1.  เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน  พนักงาน                                        X
     ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา

2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ผูส้อบบญัชี  ทปีรกึษา                                     X
     ทางกฎหมาย)

3.  มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ (เชน่การซอื/ขายวตัถดุบิ/สนิคา้                                   X
     /บรกิาร/การเชา่/ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย/์การรับ/ ใหค้วาม
     ชว่ยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้)  ซงึเป็นผลใหบ้รษัิท หรอื
     คูส่ญัญามภีาระหนทีตีอ้งชาํระตอ่อกีฝ่ายหนงึตงัแต่ 20 ลา้น
     บาทขนึไป โดยนับรวมภาระหนทีเีกดิขนึในระหวา่ง 1 ปี
     กอ่นวนัทมีคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ
4.  เป็นผูถ้อืหุน้ทมีนัีย หรอื ผูม้อํีานาจควบคมุ ของผูท้มีคีวาม                                  X
     สมัพันธท์างธรุกจิในลกัษณะทีก่ลา่วไวใ้นขอ้ที ่3 ขา้งตน้

ประวตักิรรมการ

นางวนดิา  ชาญศขิรนิ  - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

  - ไมม่ี

                                                                                     ใช ่         ไมใ่ช่

อบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที่ 6



นายปิตพิงศ ์ พศิาลบุตร  - กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา
   และกรรมการอสิระ

วัน/เดอืน/ปี,  อายุ   20 มนีาคม 2507  (อาย ุ55 ปี)

คณุวฒุกิารศกึษา    ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Hartford, USA

ประสบการณ์การทํางาน  -  พ.ศ.2557 - ปัจจบัุนประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้ํานวยการ

    บมจ นวกจิประกันภัย 

 - กรรมการ บจ.ธนพศิาล

 - กรรมการ บจ.ประไพและบตุร

 - กรรมการ บจ.รังสติร่วมพัฒนา

 - กรรมการ บจ.ธนสารสมบัต ิ(ไทย)

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้   - กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการอสิระ

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท    49,720 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 0.033

ขอ้พพิาททางกฎหมาย    ไมม่คีดคีวามรอบ 5 ปีทีผ่่านมา

 - เขา้อบรมหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003

 - เขา้อบรมหลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy ปี 2009

 -  ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้ํานวยการ บมจ นวกจิประกันภัย

  - 11 บรษัิท

     * ตัง้แตปี่ 2553    กรรมการ สมาคมประกันวนิาศภัยไทย

     * ตัง้แตปี่ 2550    กรรมการ  บจ.ธนพศิาล

     * ตัง้แตปี่ 2540    กรรมการ  บจ.ประไพและบตุร

     * ตัง้แตปี่ 2536    กรรมการ  บจ.รังสติร่วมพัฒนา

     * ตัง้แตปี่ 2533    กรรมการ  บจ.ธนสารสมบัต ิ(ไทย)

     * ตัง้แตปี่ 2530    กรรมการ  บจ.ธํารงทรัพย์

     * ตัง้แตปี่ 2530    กรรมการ  บจ.ธนนนทรี

     * ตัง้แตปี่ 2530    กรรมการ  บจ.ดนรัตน์

     * ตัง้แตปี่ 2530    กรรมการ  บจ.บา้นอโยธยา

     * ตัง้แตปี่ 2530    กรรมการ  บจ.อาควา โฟลว์

     * ตัง้แตปี่ 2530    กรรมการ  บจ.อาควา มาสเตอร ์โซลชูัน่

ตําแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขันหรอื
ในธุรกจิทีอ่าจขัดแยง้ทางผล
ประโยชน์ตอ่บรษัิท

จํานวนวาระ และ   - 1 วาระ
จํานวนปี ทีด่ํารงตําแหน่ง    (จํานวน 2 ปี)

การเขา้ประชมุในรอบปี 2561   - เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้

  - เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้

  - เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้

อบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ

ตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่

ตําแหน่งในบรษัิทจํากัด

  - ไมม่ี



คณุสมบัตเิพิม่เตมิสําหรับ    การมคีวามสัมพันธก์ับบรษัิท หรอื บรษัิทใหญ่ หรอื บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทร่วม
กรรมการอสิระ    หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อีํานาจควบคมุบรษัิท ทัง้ในปัจจบัุนหรอืในชว่ง

   2 ปีทีผ่่านมา ในลักษณะดังนี้

1.  เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน  พนักงาน                                        X
     ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา

2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ผูส้อบบัญช ี ทปีรกึษา                                     X
     ทางกฎหมาย)

3.  มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิ (เชน่การซอื/ขายวัตถุดบิ/สนิคา้                                   X
    /บรกิาร/การเชา่/ใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย/์การรับ/ ใหค้วาม
    ชว่ยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้)  ซงึเป็นผลใหบ้รษัิท หรอื
    คูส่ัญญามภีาระหนีทตีอ้งชาํระตอ่อกีฝ่ายหนงึตังแต ่20 ลา้น
    บาทขนึไป โดยนับรวมภาระหนีทเีกดิขนึในระหวา่ง 1 ปี
    กอ่นวันทมีคีวามสัมพันธท์างธุรกจิ

4.  เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอื ผูม้อีํานาจควบคมุ ของผูท้ีม่คีวาม                                  X
     สัมพันธท์างธุรกจิในลักษณะทีก่ลา่วไวใ้นขอ้ที ่3 ขา้งตน้

                                                                                     ใช ่         ไมใ่ช่



วนั/เดอืน/ปี,  อายุ   7 มถินุายน 2502  (อาย ุ60 ปี)

คณุวฒุกิารศกึษา   ปรญิญาตร ี สาขาบญัชแีละการเงนิ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

ประสบการณ์การทํางาน   - กรรมการบรษัิท เดอะเพ็ท จํากดั

  - กรรมการบรษัิทถังโลหะสงขลา จํากดั

  -  ปี 2538-ปัจจบุนั ผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บมจ.อตุสาหกรรมถังโลหะไทย

  -  ปี 2536-2538 ผูช้ว่ยผูจั้ดการสว่นฝ่ายบญัชี บมจ.ธนาคารทหารไทย

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้   - กรรมการ

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ี

ขอ้พพิาททางกฎหมาย    ไมม่คีดคีวามรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา

อบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ  - เขา้อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004

ตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่   - ไมม่ี

ตําแหน่งในบรษัิทจํากดั   - 5 แหง่
        - กรรมการ  บรษัิท เดอะเพ็ท จํากดั
        - กรรมการ บรษัิท ถังโลหะสงขลา จํากดั
        - กรรมการ บรษัิท  เลครัชดา จํากดั
        - กรรมการ บรษัิท  ถังโลหะสรุาษฎร ์จํากดั

        - กรรมการ  บรษัิท อสีทพ์ลาส จํากดั

ตําแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนัหรอื
ในธรุกจิทีอ่าจขดัแยง้ทางผล
ประโยชนต์อ่บรษัิท

จํานวนวาระ และ   - 5 วาระ

จํานวนปี ทีดํ่ารงตําแหน่ง    (จํานวน 14 ปี)

การเขา้ประชมุในรอบปี 2561   - เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด  1 ครัง้

  - เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้

ม.ล.ชนิทตั  ชมพนูทุ  -  กรรมการ

  - ไมม่ี



สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่7

ชือ่   นายอนญิช ์ หวั่งหลี

อายุ   อาย ุ40 ปี

ทีอ่ยู่   200/8 ซอยพัฒนสนิ  ถนนนางลิน้จี่

  เขตสาทร  กทม 10120

คณุวฒุกิารศกึษา   ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  

ตาํแหนง่ปจัจบุนั  - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ

ประสบการณก์ารทาํงาน  - ผูช้ว่ยกรรมการผูอํ้านวยการ 

   บรษัิท นวกจิประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

อบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ  - เขา้อบรมหลักสตูร Director Accreditation

   Program (DAP)  ปี 2015

การถอืหุน้ในบรษิทั   - 7,000 หุน้,  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0047  ของหุน้ทัง้หมด

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา   - เขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้  1/1 ครัง้

  - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 ครัง้

  - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้

สว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุม   - ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุ

    สามัญผูถ้อืหุน้ครัง้นี้

ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่สนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ



ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่8 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
  

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ีเดือน นบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอเรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย 

 
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรให้ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อน
วนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั สถานท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ สํานกังาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

 
ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า

คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชมุ 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา

เข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ต้องให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

 
 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไม่มีตวัประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไมมี่ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 



 
 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสทิธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

 
 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้ นหนึ่งหุ้ นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของท่ีประชมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่าของกิจการของบริษัททัง้หมด หรือ

บางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทนุ หรือลดทนุ 
(ช)   การควบหรือเลกิบริษัท 
(ซ)   การออกหุ้นกู้  
 

ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทท่ีคณะกรรมการ
ของบริษัทได้จดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และอนมุติัการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จาํกัด (มหาชน) 
เข้มกว่าข้อกาํหนดขัน้ตํ่าของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ 

 
นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
โดยอิสระของตนและต้องมีคณุสมบติัเพิ่มเติมดงันี ้

1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดรับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การ
คํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว
ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง หนึง่ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน
ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของ
บริษัท 

10. ต้องเป็นผู้ ท่ีผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา 

นอกจากนี  ้กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลกัเกณฑ์คณุสมบติักรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบติัตามได้ภายหลงั
ตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากดั (มหาชน) ได้กาํหนดคุณสมบัติเร่ืองการถือ

หุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ(1)ไว้เข้มกว่าข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุนซ่ึงกาํหนดการถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 
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บริษัท อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย จํากดั (มหาชน) 

แบบขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2561 

 

เรียน เลขานกุารบริษัท บมจ. อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย  

 

ข้าพเจ้า  ช่ือ ........................... นามสกลุ ........................ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น………………….. 

อยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ ............  ซอย ................................... หมู่บ้าน ............................. 
ถนน .................................... แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ................................ 
จงัหวดั ........................................  รหสัไปรษณีย์ ......................... โทรศพัท์  ................................ 

มีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2561 จึงขอให้บริษัทฯ จดัส่งหนงัสือรายงานประจําปี 2561 
ให้ข้าพเจ้าตามท่ีอยูด่งันี ้

 ท่ีอยูจ่ดัสง่เอกสารตามท่ีอยูข้่างต้น 
 ท่ีอยูจ่ดัสง่เอกสารตามท่ีอยู ่ดงันี ้

เลขท่ี ....................... หมู ่............  ซอย ................................... หมูบ้่าน ............................. 
ถนน .................................... แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ................................ 
จงัหวดั ........................................  รหสัไปรษณีย์ ......................... โทรศพัท์  ................................ 

 

หมายเหต ุ : เม่ือกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดสง่กลบัไปยงับริษัท ทางใดทางหนึง่ 

‐ ทางโทรสาร 02-264-0820 หรือ 
‐ ทางอีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com  หรือ suwapornn@thaimetaldrum.com  
‐ ทางบริการธุรกิจตอบรับท่ีปรากฎอยูด้่านหลงัแบบฟอร์มนี ้

 

หากมีข้อสงสยั หรือข้อแนะนํา โปรดตดิตอ่ : 

‐ ม.ล. ชินทตั ชมพนูทุ  โทรศพัท์ 02-264-0826 หรือ 
‐ นางสวุพร นนัท์สรุกิจ  โทรศพัท์ 02-264-0817-9 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

บริการธุร

 

 กรุณ
  
  
  
  
  

รกิจตอบรับ 

ณาส่ง 
 
 
 
 
 

เลขานุการ
บริษัท อุต
193/142 ชั ้
ถนนรัชดา
เขตคลองเ
1 0 1 1 0 

รบริษัท 
สาหกรรม
ชัน้ 35 อาค
าภเิษก แขว
เตย กรุงเท

ถังโลหะไท
ารเลครัชด
วงคลองเตย
ทพฯ 

ใบอ
ถ้

ทย จาํกัด (ม
ดา  
ย 

อนุญาตเลขที่ ปน
ถ้าฝากส่งในประเท

มหาชน) 

น.(ต)๔๙๖๙/๒๕๕
ทศไม่ต้องผนึกตร

๕๙ ปท.พระโขนง
ราไปรษณียากร 

ง 
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