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วนัท่ี 17 มีนาคม 2566 
เร่ือง  เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565  

 2. แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี/รายงานประจํา ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 
 3. ข้อมลูของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 4. รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
 5. รายละเอียดของผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชี 
 6. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนบัคะแนนเสียง, 
     เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ, 
       การมอบฉนัทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ 
 8. หนงัสือมอบฉนัทะ 
   9. คําบอกกลา่วการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) สําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น  

          10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ในวนัพธุท่ี 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชมุโฟร์ริเวอร์ส 1 ชัน้ 1 (ริมแม่นํา้) 
โรงแรม รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่นํา้ ริเวอร์ไซด์  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการ  
 ทัง้นี ้บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ และสง่คําถามลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ ตัง้แต่วนัท่ี 
1 ตลุาคม 2565 ถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 ผลปรากฎไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและสง่คําถามใดๆ  
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2565 และบริษัทได้
จดัทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1  
 ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทกึรายงานมีความถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว 
การลงมต ิมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 40 
รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี/รายงานประจํา ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิง่ท่ีสง่มา
ด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code  

 ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทปี 2565 ให้ท่ีประชมุสามญัถือหุ้นรับทราบ 
 การลงมต ิวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงมติ 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ พร้อมทัง้รับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสาํหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี  สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565   
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามความนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 และตามข้อบังคบัของบริษัทข้อท่ี 53 ท่ีได้กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและ
บญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี
เพ่ือพิจารณาอนมุติั งบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการได้จดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี/รายงานประจํา ปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
พร้อมทัง้รายงานผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 การลงมต ิมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิใน
แตล่ะปี เว้นแตใ่นกรณีท่ีบริษัทมีโครงการจะลงทนุในโครงการอ่ืน  
 ทัง้นี  ้ในปี 2565 บริษัทมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 16.87 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 49.85 ล้านบาท ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินกําไรจะ
กระทํามิได้  ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงิน
ปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565   
 ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  

 การลงมต ิมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ม.71 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
18 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งใน
สามโดยอตัรา ทัง้นีก้รรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจได้รับเลือกกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้  ปัจจุบนับริษัทมี
กรรมการทัง้สิน้ 13 คน กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งในปีนี ้ ได้แก่ พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์, นางยพุา เตชะไกรศรี, นางสาว
หมิง มยุ ซิลเวีย ฉาน, นายเรย์มอนด์ ฉาน และนายหวา่ อิง ฉาน  
ซึ่งมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
กลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแล้ว เห็นว่า พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย์ เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัการเป็นกรรมการอิสระ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทได้เป็นอย่างดี  และมี
ความเป็นอิสระ  จงึเหน็สมควรแตง่ตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่ 
 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2565 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฎไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
รายช่ือบคุคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการเข้ามายงับริษัท  
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 คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความ
เหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 
ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวติักรรมการปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
 ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาเห็นควร เสนอช่ือกรรมการทัง้ 5 ท่าน ท่ีครบกําหนดออกตามวาระกลบั
เข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากคณะกรรมการมีความเห็นวา่ บคุคลข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมี
คณุสมบติั ทกัษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามท่ีบริษัทกําหนด 

 การลงมต ิมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2566 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 เร่ือง
ค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนองดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดําเนินงาน (โบนสั) และ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2566 จํานวน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2565) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 4 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติังดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดําเนินงาน (โบนสั) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2566 ในอตัรา 2,919,000 บาท (จ่ายเทา่ปี 2565) ไมมี่ผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากนี ้
 การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2566 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั ม. 120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 56, 
57  ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณานําเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี รวมถึงพิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2566 และได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ (1) นางสาวกรรณิการณ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนณุาตเลขท่ี 7305 และ/หรือ (2) นายโกมินทร์ ลิน้ปราชญา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3675 และ/หรือ (3) นางสมุนา 
เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5897 และ/หรือ (4) นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
11536 และ/หรือ (5) นายวรพล วิริยะกลุพงศ์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 11181 หรือผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2566 ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชี 2558 – 2566 เป็นปีท่ี 9 เน่ืองจากมี
ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน และ
การบริหารงาน พร้อมทัง้อนมุติัค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2566 กําหนดค่าสอบบญัชี เป็นจํานวนเงิน 1,070,000 
บาท (สงูกวา่ปี 2565) รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2566 
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และกําหนดค่าสอบบญัชี 1,070,000 บาท (สงูกว่าปี 2565) รายละเอียดผู้สอบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงินท่ีผ่านมา
ดงันี ้

 

รายช่ือผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรับ
อนณุาตเลขท่ี 

จํานวนปีท่ีลงลายมือรับรองงบการเงิน 

1. คณุเจษฎา  หงัสพฤกษ์ 3759 1 ปี (ปี 2560) 
2. คณุจิโรจ    ศิริโรโรจน์ 5113 4 ปี (ปี 2558- 2559), (ปี 2561- 2562) 
3. คณุสมุนา  เสนีวงศ์ ณ อยธุยา 5897 1 ปี (ปี 2563) 
4. คณุโกมินทร์ ลิน้ปราชญา 3675 2 ปี (ปี 2564 - 2565) 

การลงมต ิมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ในวนัพธุท่ี 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.  
ณ. ห้องประชมุโฟร์ริเวอร์ส 1 ชัน้ 1 (ริมแม่นํา้) โรงแรม รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่นํา้ ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 2074 ถนน
เจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 รายละเอียดแผนท่ีปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 10  

อนึ่ง บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมดงักล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8)  หรือสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัท   www.tkrungthai.com มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม พร้อมทัง้กรุณา
เตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ โดยบริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2566 (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2566  

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 
 

                                                                                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 
 
          
 
                                                                                                                          ( นายสเุมธ    เตชะไกรศรี )                                                  
                                                                                                                            ประธานกรรมการบริหาร 
 
หมายเหต ุ: 1. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2566 แบบรูปเล่ม กรุณาติดตอ่หมายเลขโทรศพัท์ 02-211-3732 ext. 104 
                  2. ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดคํูาบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ท่ี www.tkrungthai.com  ตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2566 
 
 


