
.  

1/5 
 

 THIP-SET/007/2022 
 

                            วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

เรื่อง  ก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล 
 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
            เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา(COVID-19) ไดส่้งผลกระทบต่อการจดัประชมุที่มี
การรวมตวักนัของบคุคลจ านวนมาก และเพื่อความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัประจ าปี 2565 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด  (มหาชน)  “บริษัทฯ”  ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวันศุกรท์ี่ 4 
มีนาคม 2565 มีมติส าคญัดงันี ้  

1.มีมติเอกฉนัทก์ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ใน
รูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยท าการ
ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวนัศุกรท์ี่ 18 
มีนาคม 2565 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

               วาระท่ี  1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
                ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2564 
 

               วาระท่ี  2    คณะกรรมการรายงานกิจการของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564 
                 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่

ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 
 

               วาระท่ี  3   พิจารณาอนมุตังิบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิงบการเงิน  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 
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               วาระท่ี  4   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงิน
ปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ 157,499,450.50 บาท โดยเงินปัน
ผลในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจาก 
 1) ก าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลรอ้ยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 1.40 
บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 125,999,560.40 บาท 
 2) ก าไรสุทธิของกิจการที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชนส่์งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท 
 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
ก่อน และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัองัคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก าหนดใหว้นั
ศุกรท์ี่ 18 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเขา้
ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และก าหนดใหว้นัศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เป็นวัน
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของปี 2564 
 อนึ่งบรษิัทฯ ไม่ตอ้งจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2564 เพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย เนื่องจากมีทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 
 

วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจาก
การจดัสรรหุน้ปันผล 

  ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตัดหุน้สามญัจดทะเบียนที่คงเหลือจาก
การจดัสรรหุน้ปันผล จ านวน 314 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

   ทัง้นี ้มอบอ านาจใหบุ้คคลที่มีอ  านาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการ
ผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯที่กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกันการลดทุน
จดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้
ขอ้ 4   ทุนจดทะเบียน จ านวน 89,999,686 บาท (แปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหก
รอ้ยแปดสิบหกบาท) 

             แบ่งออกเป็น 89,999,686 หุน้ (แปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยแปดสิบหกหุน้) 
             มลูค่าหุน้ละ                  1 บาท  (หนึ่งบาท) 
            โดยแบ่งออกเป็น 
            หุน้สามญั  89,999,686 หุน้ (แปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยแปดสิบหกหุน้) 
            หุน้บรุมิสิทธ์ิ                       - หุน้  

   ทัง้นี ้มอบอ านาจใหบ้คุคลที่มีอ  านาจลงนามแทนบรษิัทฯ และ/หรือบคุคลที่กรรมการผู้
มีอ  านาจของบรษิัทฯ มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณห์
สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 

               วาระท่ี  7   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

   ในปี 2565 มีกรรมการครบวาระ จ านวน 3 ท่านไดแ้ก ่
1. นายสายณัห ์ สตางคม์งคล  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายศิวนสั นาคทตั   กรรมการ 
3.   นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยด์ี  กรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการบริษัท  
ซึ ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส ่วนไดเ้สียในวาระนี  ้ไดพ้ิจารณากลั่นกรองคดัเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาครบถว้นแลว้ เห็นว่าบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิเหมาะสม ที่มาเป็น
กรรมการบริษ ัท เพื ่อประโยชนข์องบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี ่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี  ้ 
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1. นายนิวตัร ์ บางเสงี่ยม   กรรมการอิสระ 
2. นายธนยั  ชรนิทรส์าร  กรรมการอิสระ  
3. นายธีระชยั  สิรธิัญญานนท ์  กรรมการ 

  การแต่งตัง้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ใหม้ีผลตัง้แต่วนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวนัที่ประชุมผู้
ถือหุน้ไดอ้นมุตัิ เป็นตน้ไป 

 

              วาระท่ี  8  พิจารณาอนมุตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบ ตาม
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีใหค้วามเห็น จึงเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และโบนสั ประจ าปี 2565 
ภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท 

 

 

              วาระท่ี  9  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
ความเห็นคณะกรรมการ    ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  เห็นควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้น  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดย
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ทะเบียนเลขที่  4604 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ทะเบียนเลขที่ 
4451 หรือนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ทะเบียนเลขที่ 4377 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีรวมทัง้ปี
เป็นจ านวนเงิน 1,750,000.-บาท  และค่าค่าบริการอื่นที่เก่ียวกับการตรวจสอบใบอนุญาตสิทธิ
ประโยชนส์งเสรมิการลงทนุ (BOI) ใบอนญุาตละ 100,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายเก่ียวเนื่องจากการ
สอบบญัชี โดยก าหนดเบิกจ่ายตามจรงิ    

 

               วาระท่ี  10   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี) 
 

2. มีมติอนมุตัิการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจของบรษิัท และ/หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ี
อ  านาจของบรษิัท มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งรวมถึงการ
ออกหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานท่ี การยกเลิกการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจ าเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้ 
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ทั้งนี ้บริษัทจะเผยแพร่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และบน
เว็บไซตข์องบรษิัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบและปฏิบตัิต่อไป 

 

 

 
                                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยด์)ี (นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร) 
                           กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
 

 
 
 


