
                                                                               
 

  

THIP-SET/032/2020 
 

                            วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 

เร่ือง  ก าหนดวนัประชมุ และระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563   
 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
            ตามที ่บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 
2563 มีมตสิ าคญัสรุปได้ ดงันี ้  
 1. มีมติอนุมตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 
ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีวาระประชุมการประชุม 
ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 

วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  2562 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
รับทราบ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงิน  ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระท่ี 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร
สทุธิของบริษัท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 100,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก 

 1)  ก าไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุ้น
ละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 40,000,000 บาท 

       2) ก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.75บาท คิดเป็น
จ านวนเงิน 60,000,000 บาท 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท   
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยให้
เพิ่มวตัถปุระสงค์อีก จ านวน 6 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ จ านวน 47 ข้อ  
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท  
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มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งนาย
ทะเบียน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วตัถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 3 เป็นดงันี ้
“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 47 ข้อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

 ทัง้นี ้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง
นายทะเบียน 

วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
                ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้  

(1) นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ ซึง่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

(2) นางสาวศศธิร ฝัน้พรม ซึง่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(3) นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ให้มีผลตัง้แต่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัใินวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563  

วาระท่ี 8   พิจารณาอนมุตัจิ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนสั ประจ าปี 2563 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท 

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นควรเสนอท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 
ทะเบียนเลขที่ 4604 หรือ  นายวิชาติ โลเกศกระวี ทะเบียนเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 
ทะเบียนเลขที่ 4377 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นเงิน 1,750,000 บาท และค่าบริการอื่นที่เก่ียวกับการตรวจสอบ
ใบอนุญาตสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใบอนุญาตละ 100,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวเนื่องจาก
การสอบบญัชี ซึง่ก าหนดเบิกจ่ายตามจริง    
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วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

               2. มีมติอนมุตักิ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัศกุร์ที ่5 
มิถนุายน 2563  

               3. มีมติอนุมัติการมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มี
อ านาจของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการใดๆที่เก่ียวข้องกบัการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึง่รวมถึงการออกหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 การแก้ไขเปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานท่ี การยกเลิกการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และรายละเอียด
อื่นๆ รวมถึงเปล่ียนวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (Record Date)  ตามที่เห็นว่าจ าเป็น 
หรือสมควร หรือในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้ 

               ทัง้นี ้บริษัทจะเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบและปฏิบตัิต่อไป  

  
 

                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี) (นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร) 
                              กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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