วันที่ 7 มีนาคม 2561
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561
ท่านผู้ถือหุน้ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้
เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ โฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้า)
โรงแรมแม่น้า รามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุงง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น
ของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
เรื่อง
เรียน

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทั ฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และบริษทั ฯ ได้จัดทา
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจาปีของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ข้อที่ 53 ที่ได้กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้
ในรายงานประจาปี และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบ
บัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี เว้น
แต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จานวน 51.32 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กาหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ทั้งนี้กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน กรรมการที่พ้นตาแหน่งในปีนี้
ได้แก่ คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และดร.โกศล สุรโกมล ซึ่งมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต,
คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และดร.โกศล สุรโกมล เป็นผู้ที่มคี ุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกาหนด มีความรู้ และ
ความสามารถ ซึ่งจะสามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์กับบริษทั ฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ อีกวาระหนึ่ง
บริษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ เสนอรายชื่อ
บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อ
กรรมการ หรือระเบียบวาระ เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัตกิ รรมการปรากฎตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควร เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ตรงตามที่บริษทั ฯ กาหนดอีกด้วย
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในปี 2560 นั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนองดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดาเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ในอัตรา
2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2560) เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
อนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดาเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2560)
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกาหนด
ให้ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุน้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานาเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจานวน 3 ราย รวมถึงพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้ แต่งตัง้ คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561 เป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งใน
ด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัตคิ ่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2561 กาหนดค่าสอบบัญชี เป็นจานวนเงิน 1,010,000
บาท (สูงกว่าปี 2560) ค่าธรรมเนียมสาหรับการตรวจสอบตามแนวที่กาหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้ แต่งตัง้ คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต
เลขที่ 3759 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่
5113 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 พร้อมทั้งอนุมตั ิค่าสอบบัญชี เป็นจานวนเงิน 1,010,000 บาท (สูงกว่า
ปี 2560) ค่าธรรมเนียมสาหรับการตรวจสอบตามแนวที่กาหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ
10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือคาถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมสามารถส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยูเ่ พื่อทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ติดต่อกลับได้
อนึ่ง บริษทั ฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รบั มอบฉันทะ โปรดนาหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี)้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 12
มีนาคม 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุเมธ เตชะไกรศรี )
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2561
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