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 วนัท่ี  25  มิถนุำยน   2561 
 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
 

เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

สิง่ที่สง่มำด้วย (1) ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
(2) รำยงำนประจ ำปี 2560 พร้อมงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำร

เปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2561
และรำยงำนของผู้สอบบญัชี 

(3) ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ที่จะได้รับกำรแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร (เอกสำรประกอบ
ส ำหรับวำระท่ี 5) 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะ และหนงัสอืแจ้งรำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้เพื่อเข้ำประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

(5) รำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ 
(6) ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
(7) แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุ 

 

 ด้วยคณะกรรมกำรของบริษัทมมีติให้เรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 26 กรกฎำคม 
2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 (อำคำรจอดรถ) เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวง
ยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบยีบวำระดงัตอ่ไปนี ้

 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

รำยละเอียดทัว่ไป 
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 กรกฎำคม 2560 โดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุ (สิง่ที่สง่มำด้วย (1) 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ได้

บนัทกึถกูต้องเป็นจริง ตำมสิง่ที่สง่มำด้วย (1) จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำร
ประชมุดงักลำ่ว 

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
 
 

**งดแจกของช ำร่วย** 



 

  

วำระท่ี 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 
รำยละเอียดทัว่ไป 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2561 ปรำกฏอยู่
ในรำยงำนประจ ำปี ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี  ้

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
2561 ดงัปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ตำมสิง่ที่สง่
มำด้วย (2) 

กำรลงมติ เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อรับทรำบ จึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนมุตังิบกำรเงินซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ  
 งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี  
 31 มีนำคม 2561 และรำยงำนของผู้สอบบญัชี 

รำยละเอียดทัว่ไป 
งบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี ซึง่ได้ผำ่นกำร
สอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแล้ว
โดยจดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบกำรเงินซึง่

ประกอบด้วยงบแสดงฐำะนกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และ
งบกระแสเงินสด ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2561
และรำยงำนของผู้สอบบญัชี ตำมสิง่ที่สง่มำด้วย (2) 

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 4         พิจำรณำเร่ืองเงินปันผล 
รำยละเอียดทัว่ไป 
ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
48 ก ำหนดว่ำบริษัทจะต้องจัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 383,000,000 บำท และมีทนุส ำรอง
ตำมกฎหมำยจ ำนวน 38,300,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรง
ตำมข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงไมต้่องจดัสรรเพิ่มเติมอีก 
 



 

  

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกั
ภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำที่
ก ำหนดข้ำงต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดงักลำ่วมำ
ใช้เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร ตำมงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 

บริษัทมีก ำไรจ ำนวน 188,969,064 บำท เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.45 บำท หกัด้วยเงินเงินปันผล
ระหวำ่งกำลที่จำ่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วจ ำนวน 0.20 บำท 
เป็นเงิน 76,600,000 บำท คงเหลอืเงินปันผลที่ต้องจำ่ย
เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.25 บำท (ยี่สบิห้ำสตำงค์) 
เป็นเงิน 95,750,000 บำท (เก้ำสบิห้ำล้ำนเจ็ดแสนห้ำ
หมื่นบำท) โดยบริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
ได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2561 (Record 
Date) และก ำหนดจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 
10  สงิหำคม 2561 
หมำยเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี
เงินปันผลได้ เนื่องจำกบริษัทได้เสยีภำษีไว้แล้วในอตัรำ
ร้อยละ 20 ของก ำไรสทุธิ ดงันัน้ เครดิตภำษีเงินปันผล = 
20/80 
 

ข้อมลูเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2559 – 2560 มีดงันี 
รำยกำร ปี 2559 ปี 2560 

ก ำไรสทุธิ (บำท) 157,551,359 188,969,064 
กนัเงินส ำรองตำมกฎหมำย  - - 
เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 0.34 0.45 
- เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุ้น) 0.14 0.20 
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บำท/หุ้น) 0.20 0.25 
จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 383,000,000 383,000,000 
รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 130,220,000 172,350,000 
อตัรำเงินปันผลจ่ำยตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 82.65 91.21 
 
กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 



 

  

วำระท่ี 5        พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระและก ำหนดอ ำนำจ
กรรมกำร 
รำยละเอียดทัว่ไป 
ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
21 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ จะต้องมีกรรมกำรที่ต้องออกจำก
ต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด กรรมกำรที่จะต้องออก
จำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบัฉลำก สว่นปี
หลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ซึ่งในปี 
2561 นีม้ีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 1 คน คือ นำยอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธ์ิ ซึ่งด ำรง
ต ำแหนง่ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
 
ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 นี ้บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อยสำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรได้เป็นกำรลว่งหน้ำ 
ระหว่ำงวนัท่ี 17 เมษำยน 2561 ถึงวนัที่ 17 พฤษภำคม 2561 โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์
และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซด์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดแจ้งควำมจ ำนงในเร่ืองดงักลำ่ว 

 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

5.1 คณะกรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีได้ร่วมกนัพิจำรณำและเห็นชอบกบัข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้ นำยวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ์ เป็นกรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรท่ีพ้น
ก ำหนดตำมวำระ 

 ทัง้นีร้ำยละเอยีดเก่ียวกบั อำย ุวฒุิกำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปรำกฏตำม
สิง่ที่สง่มำด้วย (3) 

 อนึง่ ข้อบงัคบัของบริษัทได้ก ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทเป็น
แบบกำรใช้เสยีงข้ำงมำก 

5.2 เห็นสมควรก ำหนดอ ำนำจกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท เป็นดงันี ้
“นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ นำยสมนกึ ธนะสำร นำยวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ์ 
กรรมกำรสองในสำมคนนี ้ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท” 

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระท่ี 6         พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2561 

รำยละเอียดทัว่ไป 
ตำมข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน เบีย้ประชุม บ ำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตำม
ข้อบงัคบัหรือตำมที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ 

http://www.lohakit.co.th/


 

  

 
เพื่อให้คณะกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม และเป็นธรรม คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจึงได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนโดยพิจำรณำหน้ำที่  บทบำท และควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีผำ่นมำ ประสบกำรณ์ รวมถึงกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และ
ผลประกอบกำรของบริษัท จึงก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2561 ไว้ตำม
ตำรำงท้ำยนี ้โดยกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นว่ำที่ประชุมผู้
ถือหุ้นควรอนมุตัิให้จดัสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับ
ปี 2561  ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 
2559 -  2561 มีดงันี ้
 

คำ่ตอบแทนกรรมกำร ปี 2559 
(บำท) 

ปี 2560 
(บำท) 

ปี 2561 
(บำท) 

 คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำร (ตอ่ครัง้) 
- กรรมกำร (ตอ่ครัง้) 

 
20,000 
10,000 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (ตอ่ครัง้) 
- กรรมกำร (ตอ่ครัง้) 

 
20,000 
10,000 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
- ประธำน (ตอ่ครัง้) 
- กรรมกำร (ตอ่ครัง้) 

 
 

- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

 
 

30,000 
20,000 

โบนสั  
(มอบหมำยให้คณะกรรมกำรเป็นผู้จดัสรร) 

4,000,000 4,000,000 - 

   * กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะไมไ่ด้รับคำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 
 
กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุ 

 
วำระท่ี 7         พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประจ ำปี 2561 

รำยละเอียดทัว่ไป 
ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
43 ก ำหนดให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทน 



 

  

นอกจำกนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 
39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) ก ำหนดให้บริษัท
จดัให้มีกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หำกผู้สอบบญัชีดงักลำ่วปฏิบตัิหน้ำที่มำแล้ว 5 รอบปี
บญัชีติดตอ่กนัโดยกำรหมนุเวียนไมจ่ ำเป็นต้องเปลีย่นบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่บริษัท
สำมำรถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรำยอื่น ๆ ในส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชี
รำยเดิมได้ โดยผู้ สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ได้ตรวจสอบบัญชี
ตอ่เนื่องมำเป็นเวลำ 30 ปี นอกจำกนี ้บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้รับกำรเสนอช่ือ
เป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 ของบริษัทยอ่ยด้วย 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วเห็นวำ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควร
อนมุตัิแตง่ตัง้ 

1) นำงก่ิงกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4496 
2) นำยชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3972 
3) นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5872 
4) นำงสำวอรวรรณ เตชวฒัน์สริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4807 
จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2561 โดยให้คน
ใดคนหนึง่เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทโดย
ก ำหนดคำ่ตอบแทนปีละ 1,170,000 บำท  
ข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำ 
(1) ผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ข้ำงต้นนัน้มีควำมเป็นอิสระและไมม่คีวำมสมัพนัธ์หรือมี

สว่นได้เสยีในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใดทัง้สิน้ 

(2) ผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ข้ำงต้นนัน้ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้
สอบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได้ 

(3) ข้อมลูเปรียบเทยีบคำ่สอบบญัชีของผู้สอบปี 2559 – 2560 มีดงันี ้
คำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2559 (บำท) ปี 2560 (บำท) 
คำ่สอบบญัชี 1,110,000 1,170,000 

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วำระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 
 

บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 
ในวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2561 (Record Date) 
  



 

  

จึงขอเรียนเชิญทำ่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชมุตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักลำ่วโดยพร้อมเพรียงกนั และหำก
ทำ่นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ ทำ่นสำมำรถมอบฉนัทะให้  

1. นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
2. นำยเลศิ นิตย์ธีรำนนท์  กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ  
หรือ บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทำ่น 
 

อนึง่บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะในกำรประชมุมำพร้อมกนันีแ้ล้ว โปรดกรอกข้อควำมและลงนำมใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตำมสิง่ที่สง่มำด้วย (4) พร้อมตดิอำกรแสตมป์ 20 บำท  และขอควำมร่วมมือสง่มอบหนงัสอื
มอบฉนัทะนีก้ลบัคืนมำยงับริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุอยำ่งน้อย 1 วนั เพื่อควำมเรียบร้อยในกำรเตรียมกำรจดัประชมุ 
หรือยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่วตอ่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ประธำนก ำหนด ณ ที่ประชมุ ก่อนเข้ำร่วมประชมุ โดย
บริษัทจะเปิดลงทะเบยีน ตัง้แตเ่วลำ 12.00 น.   
 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 

                                                                                                
                 (นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม์) 
        ประธำนกรรมกำร 
     บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2560 
ของ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 (อำคำรจอดรถ) เลขที ่43 
อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 

 

กรรมกำรของบริษัทผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม์  ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
     กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์  กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ กรรมกำรผู้จดักำร 
3. นำยธีระ ณ วงัขนำย  กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ 
     ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4. นำยเลศิ นิตย์ธีรำนนท์  กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ 
     กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
5. นำยอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ เลขำนกุำรบริษัท 
6. นำยสมนกึ ธนะสำร  กรรมกำร และ กรรมกำรบริหำร 
 
 
กรรมกำรของบริษัทที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม 

1. นำยอนรุุธ วอ่งวำนิช  กรรมกำร  
 
 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้ำร่วมประชุม 

1. นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

2. นำงสำวพริม วชรประภำ  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

3. นำงสำวภทัรวลญัช์ อมรพรววิฒัน์ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

 

ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำร่วมประชุม 
1. นำงนิตยำ เกียรตเิสรีกลุ  บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ ำกดั 
2. นำงสำวณฉตัร ธ ำรงพิพฒัน์  บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ ำกดั 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 



 

  

ในกำรประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะ จ ำนวน 73 รำย นบั
จ ำนวนหุ้นได้ 245,830,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1856 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุ
ตำมข้อบงัคบัข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมำยให้ นำงสำวสคุนธำ เกษมสขุ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบักำรออกเสยีง
ลงคะแนนในแตล่ะวำระ ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรำยหนึง่มคีะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมำ และสำมำรถลงคะแนน
เสยีง เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในแตล่ะวำระ เทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมำโดย
ใช้บตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน 
 กำรนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพำะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ใน
แตล่ะวำระเทำ่นัน้ โดยกำรยกมอืเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ไปเก็บบตัรลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ 
งดออกเสยีง ดงักลำ่วมำหกัออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวำ่เป็นคะแนนเสยีงที่
ลงคะแนนเห็นด้วยในวำระนัน้ ๆ ทัง้นีห้ำกคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัทในเร่ือง
คะแนนเสยีง ให้ถือวำ่ที่ประชมุให้ควำมเห็นชอบหรืออนมุตัิในวำระนัน้ ๆ ส ำหรับบตัรลงคะแนนใดที่มีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้จะถือวำ่เป็นบตัรเสยี  และไมน่ ำมำนบัเป็นคะแนนเสยีง  

(1) กรณีบตัรลงคะแนนมีกำรลงคะแนนไมต่รงตำมวำระท่ีมกีำรลงคะแนน 
(2) กรณีมีผู้ลงคะแนนไมท่ ำเคร่ืองหมำยใด ๆ ในช่องลงคะแนน 
(3) กรณีบตัรลงคะแนนท ำเคร่ืองหมำยใด ๆ ในช่องลงคะแนนมำกกวำ่ 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบ

ฉนัทะเป็นคสัโตเดียนท่ีสำมำรถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระออกเป็น เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง มำกน้อยเพียงใด ในแตล่ะควำมเห็นได้ 

(4) กรณีบตัรลงคะแนนช ำรุด จนไมส่ำมำรถวินจิฉยัได้วำ่ผู้ลงคะแนนมคีวำมประสงค์จะลงคะแนน
เช่นใด 

ในระเบียบวำระท่ี 5 พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ จะเก็บบตัรลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีงก่อน และจึงจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทัง้หมด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ลงคะแนนอยำ่ง
ใด ๆ จะถือวำ่เห็นด้วย ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องกำรกลบัก่อน   หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวำระใด ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้
สทิธิได้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้ำให้กบัเจ้ำหน้ำที่  
 ทัง้นี ้ ก่อนลงมตใินแตล่ะวำระ จะเปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำประชมุซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวำระนัน้ ๆ 
ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีต้องกำรซกัถำม กรุณำแจ้ง ช่ือ  นำมสกลุ ให้ที่ประชมุทรำบก่อนซกัถำม
หรือแสดงควำมเห็นด้วยทกุครัง้  

บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุทำ่นคืน เมื่อเสร็จสิน้กำรประชมุเพื่อใช้เป็นหลกัฐำน  
จำกนัน้ ประธำนจงึขอให้ที่ประชมุเร่ิมพจิำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบยีบวำระกำรประชมุ ตำมล ำดบั

ดงัตอ่ไปนี ้
 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2559 
 
  ประธำนน ำเสนอให้ที่ประชมุพจิำรณำและรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 
2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2559 

ที่ประชมุได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 
2559 ตำมที่ประธำนเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้



 

  

 เห็นด้วย 249,326,707 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 
 

ประธำนมอบหมำยให้ นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนให้ท่ี
ประชมุรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ซึง่ปรำกฏในสิง่ที่สง่มำด้วย (2) 
ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

รำยได้รวม:  บริษัทมยีอดรำยได้รวม 3,226.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 0.6% เทียบกบัปีก่อน  

ก ำไรขัน้ต้น: บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นของบริษัท 426.22 ล้ำนบำท คิดเป็น 13.3% ของยอดขำย 
เพิ่มขึน้ 3.3% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

            ก ำไรสุทธิ:  ก ำไรสทุธิของบริษัท 176.56 ล้ำนบำท คิดเป็น 5.5% ของยอดขำย ซึง่เพิ่มขึน้
ประมำณ 2.4% เทียบกบัปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ของ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ำกดั และ
กำรควบคมุเพื่อลดต้นทนุกำรผลติของบริษัท 

ก ำไรต่อหุ้น:  ท ำให้บริษัทมีก ำไรตอ่หุ้นเทำ่กบั 0.46 บำท / หุ้น 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (ROA) = 7.87% 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) = 12.79% 

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  อยูท่ี่ 2.78 เทำ่ เพิ่มขึน้จำกปีที่แล้ว 
  อตัรำสว่นหนีส้นิ/สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E RATIO) อยูท่ี่ 0.41 เทำ่ 
  ลกูค้ำหลกัของบริษัทยงัคงอยูใ่นอตุสำหกรรมรถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ และก่อสร้ำง โดยเฉพำะ
กำรก่อสร้ำงตำมแนวรถไฟฟำ้ที่ยงัเติบโต และบริษัทจะคงเปำ้หมำยกำรเจริญเติบโตไว้ปีละ 4-5%  
  ในสว่นของกำรท่ีบริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำร
ตอ่ต้ำนกำรทจุริตและได้รับกำรรับรองระบบปอ้งกนักำรทจุริตจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย
แล้วนัน้ บริษัทได้น ำแนวทำงปฏิบตัิขึน้เว็บไซต์ของบริษัทและปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักลำ่วมำโดยตลอด 
 

 ประธำนสอบถำมวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใด จะซกัถำมหรือไม ่
  มีผู้ ถือหุ้นซกัถำม และบริษัทได้ตอบค ำถำม ดงันี ้
 



 

  

นำยชัยรัฐ กิจจำเจริญชัย ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- จำกงบก ำไรขำดทนุ ในช่วงไตรมำส 1-3 แสดงอตัรำก ำไรขัน้ต้นประมำณ 12-13% แตใ่น

ไตรมำส 4 กระโดดไปอยูท่ี่ 15.8% จึงอยำกทรำบวำ่มำจำกสำเหตใุด และจะเกิดขึน้เพยีงครัง้เดียวหรือไม่ 
 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ มีปัจจยั 3 ประกำร ที่ท ำให้ก ำไรขัน้ต้นของไตรมำส 

4 กระโดดสงูขึน้ 
(1) ในช่วงไตรมำส 4 นัน้เป็นชว่งเวลำที่อตุสำหกรรมรถยนต์มีผลประกอบกิจกำรดมีำก 

เป็นผลให้สว่นแบง่ตลำดสงูขึน้ มกีำรให้บริกำรลกูค้ำมำกขึน้ จงึท ำให้ก ำไรก็สงูตำมมำด้วย  
(2) กำรลดต้นทนุกำรผลติ ซึง่บริษัทได้ด ำเนินมำโดยตลอดท ำให้ผลประกอบกำรดีขึน้

เร่ือยๆ 
(3) ควำมแตกตำ่งของรำคำสแตนเลสท ำให้ท ำก ำไรได้มำกขึน้ เนื่องจำกในช่วงเดือน

กนัยำยนถึงเดือนพฤศจิกำยนของทกุปี จะเป็นช่วงเวลำที่รำคำเหลก็และสแตนเลสมีรำคำสงู แตก็่ไมไ่ด้หมำยควำม
วำ่ผู้ประกอบกำรทกุคนจะซือ้ในช่วงเวลำนี ้เพรำะเป็นเพียงชว่งเวลำสัน้ๆ  

 
- แนวโน้มกำรลดต้นทนุกำรผลติในไตรมำส 1 – 3 ของปีปัจจบุนัเป็นอยำ่งไร 
 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ในสว่นของไตรมำส 1 นัน้จบไปแล้ว รอดผูล

ประกอบกำรและจะน ำไปชีแ้จงใน Opportunity day เดือนกนัยำยนที่จะถงึนี ้ 
 
นำยสำธิต กุมำร ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- ในอนำคตสดัสว่นระหวำ่งรถยนต์และจกัรยำนยนต์ เป็นอยำ่งไร 
 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ ณ สิน้เดือนมีนำคม 2560 ยอดขำยสนิค้ำส ำหรับ

อตุสำหกรรมรถยนต์คดิเป็น 33% ของยอดขำยทัง้หมด แบง่เป็นรถยนต์ 73% และจกัรยำนยนต์ 27% โดยปีที่แล้ว
มีสดัสว่น 70:30  ขณะที่ยอดขำยของจกัรยำนยนต์ นัน้จะคงลดลงเร่ือย ๆ สบืเนื่องมำจำกผลกระทบของนโยบำย
รถยนต์คนัแรกที่ยงัสง่ผลกระทบตอ่ตลำดรถจกัรยำนยนต์ เพรำะผู้ซือ้รถยนต์ยงัมีภำระในกำรกำรผอ่นช ำระคำ่งวด 
ท ำให้กำรซือ้จกัรยำนยนต์ ลดลง และเศรษฐกิจไมฟื่น้ฟสูง่ผลให้กำรเจริญเติบโตช้ำกวำ่ในสมยัก่อน  

 
- เก่ียวกบักำรลดต้นทนุนัน้เป็นกำรลดอยำ่งไร และเป็นสดัสว่นอยำ่งไร 
 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ ในสว่นของกระบวนกำรผลตินัน้ ได้รณรงค์ให้

พนกังำนร่วมมือกนัพฒันำคณุภำพของเคร่ืองจกัรเพื่อลดสว่นสญูเสยีจำกกำรตดัแผน่สแตนเลสให้เหลอืน้อยที่สดุ 
รวมทัง้รณรงค์เร่ืองกำรใช้วสัดุสิน้เปลอืงให้น้อยที่สดุ 

 
นำยประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- สนิค้ำพวกสแตนเลสและทองแดงที่บริษัทขำยอยู ่เป็นสนิค้ำในกลุม่โภคภณัฑ์ 

(commodity products) จะมีรำคำผนัผวนตำมรำคำของสนิค้ำ commodity products อยำ่งไร 
 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ ในวนั Opportunity day บริษัทจะแสดงกรำฟรำคำ

ของ commodity products ที่เป็นสนิค้ำจ ำพวกเหลก็และนิเกิลเป็นประจ ำอยูแ่ล้ว ส ำหรับนโยบำยของบริษัท
เก่ียวกบักำรบริหำรสนิค้ำคงคลงัจะใช้นโยบำย FIFO คือ Fast in Fast out โดยมี KPI (Key Performance 
Indicator) เป็นตวัวดัวำ่สนิค้ำทีเ่ข้ำมำต้องสง่ออกภำยในก่ีวนั เนือ่งจำกลกูค้ำประมำณ 70% เป็นกำรซือ้ไปผลติ



 

  

มำกกวำ่ซือ้ไปขำย ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์ยอดขำยตำมควำมต้องกำรลกูค้ำได้ โดยไมจ่ ำเป็นต้องเก็บสต๊อคไว้ใน
ปริมำณมำก และถ้ำหำกกวำ่บริษัทละเลยก็จะสง่ผลให้ขำดทนุได้ เช่น รำคำของสแตนเลสมีกำรขึน้ลงมำกเป็นรำย
เดือนไมใ่ช่เป็นรำยไตรมำส มีควำมผนัผวนมำก โดยต้นเดือนรำคำขึน้ กลำงเดือนรำคำขยบัขึน้อีก และปลำยเดือน
รำคำลดลง บริษัทจงึไมม่ีกำรเก็บสต๊อคสนิค้ำโดยเดด็ขำด 

 - จำกที่ผู้บริหำรชีแ้จงเก่ียวกบัก ำไรขัน้ต้นของไตรมำส 4 ปี 2560 ที่สงูกวำ่ไตรมำสอื่น ๆ 
ที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวนัน้ หำกย้อนกลบัไป ปี 2557  และ ปี 2558 ก็เมเีหตกุำรณ์ที่คล้ำยกนัคือในไตรมำส 4 เป็น
ไตรมำสที่ขึน้ไปสงูสดุแล้วพอเข้ำไตรมำส 1 ก็ลดลงมำสูส่ภำวะปกติ เพรำะเหตใุด 

  นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ เนื่องจำกปัจจยัเร่ืองกำรให้บริกำรแก่อตุสำหร
รมรถยนต์มกี ำไรดี และกำรลดต้นทนุกำรผลติ รวมทัง้เป็นเร่ืองของวงจรธุรกิจ เป็นสว่นท่ีท ำให้ก ำไรขัน้ต้นของไตร
มำส 4 ดี แตปั่จจยัเร่ืองรำคำสนิค้ำ commodity products ไมค่วรน ำมำค ำนงึถึง เพรำะตอนนีร้ำคำลดลงแล้ว แต่
ยงัไมก่ลบัไปท่ีเดมิ เนื่องจำกสแตนเลสมีรำคำขึน้-ลงได้ง่ำย ในชว่งที่รำคำสแตนเลสเป็นขำลง บริษัทต้องแบก
ต้นทนุสงู ท ำให้ก ำไรลดลงในสภำวะรำคำทีค่งทีก่บัรำคำขำลง ลกูค้ำก็จะได้เปรียบตลอดเพรำะต้นทนุจะต ่ำลง 
ส ำหรับบริษัทเองก็ชอบสถำนกำรณ์ที่รำคำคงที่หรือลดลงเพรำะไมต้่องกำรขึน้รำคำสนิค้ำ ซึง่จะท ำให้ลกูค้ำแบก
ภำระ  

 
 - ตำมงบกำรเงิน จ ำนวนสนิค้ำคงเหลอือยูท่ี่ประมำณ 386 ล้ำนบำท ปีก่อนอยูท่ี่ 264 

ล้ำนบำท ซึง่รำยกำรท่ีสงูขึน้คือวตัถดุิบที่สงูขึน้ประมำณ 30% มำจำกเหตใุด 
  นำยอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ ชีแ้จงวำ่ บริษัทมีนโยบำยจดัเก็บสนิค้ำคงเหลอืไมเ่กิน 90 

วนั และยอดสนิค้ำคงเหลอืที่เพิ่มขึน้ มำจำกกำรเก็บส ำรองวตัถดุบิเพื่อใช้สง่มอบสนิค้ำให้ลกูค้ำในเดือนถดัไป และ
ที่มีปริมำณมำกที่สดุคือสนิค้ำประเภททอ่ไอเสยีของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ำกดั ซึง่ไมม่ีนเิกิลเป็นสว่นผสม รำคำ
จะไมเ่ปลีย่นแปลงมำกนกั อีกทัง้กำรซือ้สแตนเลสที่เป็นวตัถดุิบจะซือ้จำก บริษัท ไทยน็อคซ์ สตีล จ ำกดั จงึไม่
จ ำเป็นท่ีจะต้องเก็บสต๊อคไว้ในปริมำณมำก 

 
- คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 24.79 ล้ำนบำท มีแนวโน้มที่จะได้เงินคืนหรือไม่ 

  นำยอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ ชีแ้จงวำ่ หนีจ้ ำนวนนีเ้ป็นหนีท่ี้ค้ำงช ำระมำนำน และ
บริษัทได้ตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญูเต็ม 100% ไว้แล้ว ได้มีกำรฟอ้งร้องด ำเนินคดีแล้ว อยูร่ะหวำ่งกำรบงัคบัคดีเพื่อ
ตดัหนีส้ญู โอกำสที่จะได้รับช ำระหนีค้ืนน้อยมำก 

   
 - เคร่ืองจกัรโดยสว่นใหญ่ได้ตดัคำ่เสือ่มรำคำหมดแล้ว จะมีกำรซือ้เคร่ืองจกัรใหมอ่กี
หรือไม ่

  นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ ใน 2-3 ปีนี ้ยงัไมม่ีโอกำสที่จะซือ้เคร่ืองจกัร
เพิ่ม แตจ่ะเน้นเร่ืองงบกำรซอ่มแซมและบ ำรุงรักษำมำกกวำ่ 

 
 - ขอให้ผู้บริหำรให้ข้อมลูเร่ืองทิศทำงและมมุมองในอตุสำหกรรมในเร่ืองหลกัๆ เช่น 

รถยนต์ ก่อสร้ำง และเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ รวมทัง้จะมีอตัรำกำรเจริญเตบิโตอยำ่งไร 
  นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ รำยได้หลกัของบริษัทมำจำกอตุสำหกรรม

รถยนต์ 33% เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 19% ก่อสร้ำง 24% ซึง่เมื่อดใูนภำพเศรษฐศำสตร์มหภำคแล้วพบวำ่ผลประกอบกำร



 

  

ของอตุสำหกรรมรถยนต์ยงัดี ยอดกำรสัง่ซือ้รถยนต์ใหมไ่มล่ดลง ภำพรวมยงัไปได้ ทำงด้ำนกำรก่อสร้ำงโดยเฉพำะ
กำรก่อสร้ำงคอนโดมเินียมตำมแนวรถไฟฟำ้ที่มีขึน้โดยตลอด รวมทัง้กำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟำ้ทีใ่ช้สแตนเลสมำก
เช่นกนั สิง่เหลำ่นีเ้ป็นผลโดยตรงกบันโยบำยของรัฐ สว่นทำงด้ำนเคร่ืองใช้ไฟฟำ้บริษัทยงัคงรักษำระดบัได้ดี 
เนื่องจำกเมื่อปี 2554 ภำยหลงัน ำ้ทว่มใหญ่ โรงงำนผลติได้ย้ำยฐำนไปเวียดนำม แตปั่จจบุนัย้ำยกลบัมำไทยแล้ว
บำงสว่น ส ำหรับกิจกำรของบริษัทสำมำรถคำดเดำได้ทกุระยะ 3 เดือน และสำมำรถมองไปในแนวเดียวกนักบั
นโยบำยของรัฐ  

 
 ที่ประชมุรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 

ตำมทีเ่สนอ 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจ ำปี 
สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

 
ประธำนเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบ

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจ ำปี  สิน้สุดวนัที่ 31 
มีนำคม 2560 ซึง่ปรำกฏในสิง่ที่สง่มำด้วย (2) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

  ที่ประชมุได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์นมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ตำมที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นด้วย 254,189,557 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่  4   พิจำรณำเร่ืองเงนิปันผล 
 
  ประธำนมอบหมำยให้ นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร แถลงตอ่ท่ี
ประชมุโดยได้รำยงำนวำ่ ตำมงบก ำไรขำดทนุของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษัทมีก ำไร จ ำนวน 
157,551,359 บำท (หนึง่ร้อยห้ำสบิเจ็ดล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นหนึง่พนัสำมร้อยห้ำสบิเก้ำบำท) จงึขอเสนอให้ที่ประชมุ
พิจำรณำอนมุตัจิ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.34 บำท (สำมสบิสีส่ตำงค์) หกัด้วยเงินปันผลระหวำ่ง
กำลที่จำ่ยให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วจ ำนวน 0.14 บำท (สบิสีส่ตำงค์) เป็นเงิน 53,620,000 บำท (ห้ำสบิสำมล้ำนหกแสน



 

  

สองหมื่นบำท) คงเหลอืเงินปันผลที่ต้องจ่ำยเพิม่เตมิให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บำท (ยี่สบิสตำงค์) เป็นเงิน 
76,600,000 บำท (เจ็ดสบิหกล้ำนหกแสนบำท) โดยจำ่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรำยช่ือในสมดุทะเบยีนในวนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกักำรโอนหุ้น คือวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2560 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 สงิหำคม 
2560 
  ที่ประชมุได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้บริษัทจำ่ยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.34 
บำท (สำมสบิสีส่ตำงค์) หกัด้วยเงินปันผลระหวำ่งกำลที่จำ่ยให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วจ ำนวน 0.14 บำท (สบิสีส่ตำงค์) 
คงเหลอืเงินปันผลที่ต้องจำ่ยเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บำท (ยี่สบิสตำงค์) เป็นเงิน 76,600,000 บำท 
(เจ็ดสบิหกล้ำนหกแสนบำท) โดยจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรำยช่ือในสมดุทะเบียนในวนัปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนหุ้น 
คือวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2560 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 สงิหำคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้

 เห็นด้วย 254,189,557 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่  5  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและก ำหนด

อ ำนำจกรรมกำร 
 
  ประธำนมอบหมำยให้ นำยธีระ ณ วงัขนำย ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน
ท ำหน้ำที่ประธำนที่ประชมุ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวำ่ ในกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้แรกของทกุปี จะต้องมี
กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่เป็นจ ำนวนหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำก
ต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วธีิจบัสลำก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยู่
ในต ำแหนง่นำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ ซึง่ในปีนีก้รรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 3 คน คือ 
  (1)   นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม์   ประธำนกรรมกำร, ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
      และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
  (2)   นำยอนรุุธ วอ่งวำนชิ  กรรมกำร  
  (3)   นำยเลศิ นิตย์ธีรำนนท์  กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ และ 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
   จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระและก ำหนด
อ ำนำจกรรมกำรของบริษัท 
 

 ประธำนสอบถำมวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใด จะซกัถำมหรือไม ่
 



 

  

 มีผู้ ถือหุ้นซกัถำมและบริษัทได้ตอบค ำถำม ดงันี ้
  นำงรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ รับมอบฉนัทะจำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถำมประธำน
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนวำ่ จดุเดน่ส ำคญัอะไรของผู้ถกูเสนอช่ือให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีเป็นจดุ
เช่ือมโยงให้เป็นไปตำมทศิทำงหรือกลยทุธ์ของบริษัทท่ีวำงไว้ และหำกกรรมกำรอิสระที่ถกูเสนอช่ืออยูด่ ำรง
ต ำแหนง่เกินกวำ่ 9 ปี นัน้ ทำ่นได้หำรือกนัในเร่ืองควำมคงไว้ซึง่ควำมเป็นอิสระหรือไม ่ และในอนำคตทำ่นมี
นโยบำยเร่ืองกำรวำงจ ำนวนระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหนง่เฉพำะในสว่นของกรรมกำรอิสระไว้หรือไม ่อยำ่งไร 
  ประธำนชีแ้จงวำ่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนได้เรียนเชิญเจ้ำหน้ำทีจ่ำก
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ มำให้ค ำแนะน ำและให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบักำรแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระ กระบวนกำรสรรหำ
กรรมกำรอิสระ รวมทัง้ได้ศกึษำจำกข้อมลูของสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย ซึง่ขัน้ตอนและวิธีกำร
กระบวนกำรสรรหำและแตง่ตัง้ของบริษัทนัน้ได้ด ำเนินกำรโดยถกูต้องแล้ว และกรรมกำรอิสระแตล่ะคนมีคณุสมบตัิ
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทดงันี ้

(1)   นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม์ มีควำมรู้ทำงด้ำนบญัชีและกำรเงิน   
(2) นำยอนรุุช วอ่งวำนิช มคีวำมเช่ียวชำญในด้ำนธุรกิจ รวมทัง้เป็นนำยกสมำคมยวุพทุธ มี

ควำมซื่อสตัย์ เป็นผู้ที่ได้รับควำมเช่ือถือจำกสงัคม  
(3)  นำยเลศิ นิตย์ธีรำนนท์ เป็นผู้ประกอบกิจกำรรถเครน มีควำมเช่ียวชำญด้ำนควำม

ปลอดภยัในโรงงำนอตุสำหกรรม  
 ที่ประชมุได้พิจำรณำแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกเลอืกตัง้นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม์ นำยอนรุุธ วอ่งวำ
นิช และ นำยเลศิ นิตย์ธีรำนนท์ ซึง่พ้นต ำแหนง่ตำมวำระกลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปอีกวำระหนึง่ ด้วยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

(1) นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม์ 
  ประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ 
   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 เห็นด้วย 254,209,457 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

(2) นำยอนรุุธ วอ่งวำนิช   
 กรรมกำร 

 เห็นด้วย 254,209,557 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 

  

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

(3) นำยเลศิ นิตย์ธีรำนนท์  
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 เห็นด้วย 254,209,557 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

ส ำหรับอ ำนำจกรรมกำรของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตำมเดิม กลำ่วคือ 

 “นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยสมนกึ ธนะสำร หรือ นำยอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ 
และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท” ตำมทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 254,209,657 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2560 
 
  ประธำนมอบหมำยให้ นำยธีระ ณ วงัขนำย  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรับปี 2560 ดงันี ้

 (1) คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำร  



 

  

-  ประธำนกรรมกำร จ ำนวน 30,000 บำท ตอ่ครัง้ 
-  กรรมกำร จ ำนวน 20,000 บำท ตอ่คน/ครัง้ 
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะไมไ่ด้รับคำ่เบีย้ประชมุนี ้

 (2) คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
   - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 30,000 บำท ตอ่ครัง้ 
   - กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 20,000 บำท ตอ่คน/ครัง้ 

 (3) คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
   - ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 30,000 บำท  
ตอ่ครัง้ 
   - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 20,000 บำท ตอ่คน/ครัง้ 
  (4) โบนสั เป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 4,000,000 บำท  
   และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรเป็นผู้จดัสรร  

 ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิให้จัดสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2560 ตำม
รำยละเอียดที่เสนอทกุประกำร ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 254,209,657 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่  7   พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2560 
 
  ประธำนมอบหมำยให้ นำยอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ กรรมกำรบริหำร น ำเสนอให้ที่ประชมุ
พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

ที่ประชมุพิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ นำยโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุำตเลขที่ 3182 หรือ นำงสำวรุ้งนภำ เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3516 หรือ นำยชยพล ศภุ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3972 หรือ นำงก่ิงกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที ่
4496 หรือ นำงสำวพมิพ์ใจ มำนติขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4521 หรือ นำงสำวรสพร เดชอำคม ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5659 หรือ นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5872 หรือ 
นำงสำวอรววรณ เตชวฒันสริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4807 แหง่บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ ำปี 2560 โดยก ำหนดคำ่ตอบแทนในกำรสอบบญัชีปีละ 1,117,000 บำท ด้วยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้



 

  

 เห็นด้วย 254,209,657 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 8  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 
 
  ประธำนสอบถำมวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใด จะซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ 
  มีผู้ ถือหุ้นซกัถำม และบริษัทได้ตอบค ำถำม ดงันี ้
 

 นำยสำธิต กุมำร ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- ตำมทีม่ีขำ่วในโทรทศัน์วำ่ กำรประกอบกิจกำรของบริษัทดีขึน้ 5-10% นัน้ เป็นควำมจริง

หรือไม ่ 
   นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ โดยทัว่ไปกำรให้ขำ่วของบริษัทจะมีเฉพำะในวนั 
Opportunity Day ซึง่นกัขำ่วจะสรุปเนือ้หำจำกกำรให้สมัภำษณ์ โดยไมม่ีกำรอ้ำงองิถงึผู้ให้ขำ่ว จึงอำจมีข้อมลูไม่
ครบถ้วน อยำ่งไรก็ตำมในเร่ืองของเคร่ืองใช้ไฟฟำ้นัน้มีผลประกอบกิจกำรท่ีดีขึน้จริง เนื่องจำกเดมิทีประเทศไทยมี
กำรสง่ออกเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ไปทัว่โลก โดยเฉพำะตลำดยโุรปและอเมริกำ ตอ่มำ Sumsung ย้ำยฐำนกำรผลติไป
เวียดนำม ท ำให้ยอดกำรสง่ออกจำกประเทศไทยลดน้อยลง ปัจจบุนัทำงญ่ีปุ่ นเร่ิมตระหนกัถงึควำมเสีย่ง จงึ
กระจำยกำรลงทนุกลบัมำที่ประเทศไทย ท ำให้ตวัเลขดีขึน้  
 

 นำยวนัิย รุ่งทิวำสุวรรณ ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- ในอนำคตอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ท่ีจะมีรถ EV เข้ำมำในตลำด สดัสว่นรำยได้ของธุรกิจยำน

ยนต์ที่มีประมำณ 33% ของยอดขำย จะสำมำรถคงไว้ได้หรือไม ่และจะมีผลกระทบตอ่บริษัทออโต้ เม็ททอล จ ำกดั 
อยำ่งไร  

 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ หำกรถ EV เติบโตจริง ทำงบริษัท ออโต้ เม็ททอล 
จ ำกดั และธุรกิจผลติอปุกรณ์ ลกูสบู และประเก็นตำ่ง ๆ จะได้รับผลกระทบแนน่อน อยำ่งไรก็ตำมบริษัทเห็นวำ่กำร
เปลีย่นแปลงจะคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพรำะในชว่ง 5 ปี จำกนี ้ประเทศญ่ีปุ่ นจะเน้นเร่ืองรถยนต์ Diesel - Hybrid และ 
รถยนต์ Plug in มำกขึน้ สว่นของประเทศไทยเองคงต้องอำศยักำรสงัเกต ุหำกมกีำรน ำเข้ำรถ EV มำใช้มำกขึน้ 
อำจเป็นสญัญำณที่บริษัทจะต้องปรับตวั และคงต้องรอดวูำ่อกี 10 ปีข้ำงหน้ำจะเป็นอยำ่งไร 

 
- บริษัทมีควำมสนใจในสว่นของทอ่ที่ใช้ในอตุสำหกรรมอำหำรหรืออตุสำหกรรมยำที่จะต้อง

มีมำตรฐำนสงูหรือไม ่



 

  

 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ ส ำหรับทอ่ของอตุสำหกรรมอำหำรและยำนัน้ ทำง
บริษัทอยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำ ซึง่เบือ้งต้นบริษัทเห็นวำ่ทอ่สเตนเลสมคีวำมคงทนสงู หำกมีกำรบ ำรุงรักษำอยำ่งดจีะมี
อำยกุำรใช้งำนท่ียำวนำน และตลำดยงัไมใ่หญ่พอ ไมคุ่้มคำ่แก่กำรลงทนุ 

 
- ในเร่ืองของกำรควบรวมกิจกำร ( Merger and Acquisition หรือ M&A) บริษัทมีควำม

สนใจในธุรกิจประเภทไหน อตุสำหกรรมอะไร และมีงบประมำณที่จะใช้ส ำหรับธุรกิจที่สนใจอยำ่งไร 
 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ หำกบริษัทสนใจท่ีขยำยธุรกิจโดยกำร M&A นัน้ 

ธุรกิจที่สนใจจะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ แตต้่องเป็นธุรกิจที่ตอ่ยอดเพื่อกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำเดิมของบริษัท ส ำหรับ
งบประมำณนัน้ไมใ่ช่ปัญหำที่จะสง่ผลตอ่กำรลงทนุ เพรำะปัจจบุนักำรเข้ำถงึสนิเช่ือของบริษัทเป็นไปโดยสะดวก 

 
ประธำนกลำ่วปิดประชมุเมื่อเวลำ 15.30 น 
 
 

                                                                          
     ลงช่ือ...................................................ประธำนท่ีประชมุ 
                                   (นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม์) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



สงิทส่ีงมาด้วย 2 

 

 

ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ   
  ข้อมูลสําคัญทางการเงนิ บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย : 

 

  สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม  

      2557 *2558 2559 2560 2561 

      

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)      

รายได้รวม 3,394.52 3,416.17 3,207.02 3,226.05 3,407.57  

รายได้จากการขาย และบริการ 3,358.67 3,372.45 3,176.85 3,199.82 3,376.19  

กําไรขนัต้น 371.56 346.26 318.19 426.22 482.22  

กําไรจากการดําเนินงาน 232.11 212.72 173.83 279.67 341.41  

กําไรสทุธิ 148.65 131.92 97.69 176.56 208.19  

      

งบดุล (ล้านบาท)      

สินทรัพย์รวม 2,297.37 2,395.51 2,217.41 2,271.46 2,362.03  

หนีสินรวม 845.43 875.28 678.66 655.42 677.43  

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,451.94 1,520.23 1,538.75 1,616.04 1,684.60  

      

ต่อหุ้นสามัญมูลค่าทตีราไว้ 1 บาท      

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.32 3.47 3.51 3.70 3.84  

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.34 0.26 0.46 0.54  

เงนิปันผล ต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.21 0.24 0.34 0.45  

      

อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ      

อตัรากําไรขนัต้น (%)  11.06% 10.27% 10.02% 13.32% 14.28% 

อตัรากําไรสทุธิ  (%)  4.38% 3.86% 3.05% 5.47% 6.11% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 11.97% 10.16% 7.31% 12.79% 14.43% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.25% 5.62% 4.24% 7.87% 8.99% 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)          2.06           2.08 

           

2.49  2.78            2.91  

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)          0.58           0.58          0.44  0.41            0.40  

 
 
* 2558 – ปรับปรุงใหม่จากการใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงเรืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

 



   
  

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน)    

ผลประกอบการตามงบการเงนิรวม  ส าหรับปีสิน้สุด 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 - 2561 

 

รายได้รวม (ล้านบาท) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 
 
 

 
 
 

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ก าไรขัน้ต้น (ล้านบาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  (บาท) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) 
 

 

 

 

 

 

 

 





















































































































 

  

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ที่จะได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 

ชื่อ – นามสกุล    : นายวิทวสั  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์
อาย ุ     : 37 ปี 
ต าแหน่ง     : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง  

และรักษาการผู้จดัการฝ่ายผลติ 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  : กรรมการ  
 

การศึกษา    : ปริญญาโท  MBA, Finance University of San Francisco 
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
                          

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 3 หลกัสตูร 
      - หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นท่ี 231/2016 
      - หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan 

(HRP) รุ่นท่ี 10/2016 
- หลกัสตูร Family Business Governance (FBG)  
รุ่นท่ี 11/2018 

     : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 1 หลกัสตูร 
      - Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นท่ี 3/2016 
 
ประสบการณ์ท างาน (ในช่วง 5 ปี)        : 2556 – ปัจจบุนั    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร 
     ความเสีย่ง,  
                                บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
     2556 – ปัจจบุนั     กรรมการ,  
     บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั 
     2559 – ปัจจบุนั     กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ,  
     บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั 
     2559 – ปัจจบุนั     กรรมการ,  
     บริษัท โมร่ี โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั 
            
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมการ   4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
     : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  2/2 ครัง้     (คิดเป็น 100%) 
 
การถอืหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561) : 15,980,760 หุ้น (คิดเป็น 4.17% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด)  
(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  บุตร, นายประสาน  อัครพงศ์พิศักดิ์ 
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ผู้ได้รับการ 
เสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

       บริษัทจดทะเบียนอื่น 
      กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัท 
             จดทะเบียน 

    การด ารงต าแหนง่ใน 
กิจการท่ีแขง่ขนัเก่ียวเนื่อง 
     กบัธุรกิจของบริษัท  จ านวน        ต าแหนง่ จ านวน          ต าแหนง่ 

นายวิทวสั   
อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

    -                   -  3 แหง่   - กรรมการ, 
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั 
- กรรมการ, กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั 
- กรรมการ 
บริษัท โมร่ี โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั 

              - ไมมี่ - 

 

การมีสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

                                     ลกัษณะความสมัพนัธ์                  คณุสมบตั ิ
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา 
    ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        เป็น          ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้า 
    ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

)

X
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                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________                      
                                     
      เขียนที_่____________________________________ 
       

      วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.________ 

(1) ข้าพเจ้า_________________________________________________สญัชาติ________________ 
อยูบ้่านเลขท่ี_______________ถนน_______________________ต าบล/แขวง____________________________ 
อ าเภอ/เขต______________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย์______________________ 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_____________________
เสยีงดงันี ้

หุ้นสามญั_________________หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั____________________  ______ เสยีง  
หุ้นบริุมสทิธิ________________หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั___________________________เสยีง 
 
(3)   ขอมอบฉนัทะให้ 

       1.  ช่ือ________________________________________________อาย_ุ____________ปี  
          อยูบ้่านเลขที่__________ถนน________________ต าบล/แขวง__________________ 
           อ าเภอ/เขต_______________จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์____________ 
หรือ     
       2.  นายวนัชยั   อ ่าพึง่อาตม์   อาย ุ  70   ปี   ต าแหนง่ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

   ที่อยู่  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 66/1 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์  
                             ต าบลบางจาก   อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  

หรือ     
       3.  นายเลศิ  นิตย์ธีรานนท์ อาย ุ56 ปี   ต าแหนง่ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
    และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
     ที่อยู่  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 66/1 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์  

                            ต าบลบางจาก   อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561  ในวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 12 อา ยทั อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารจอดรถไทย ซีซ ีทาวเวอร์ เลขที่ 43 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4 



 

  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  
   27 กรกฎาคม 2560 

 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
   วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี สิน้สุดวันที่  31 
  มีนาคม 2561 
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 
    วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น และงบ 
   กระแสเงนิสด ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรายงานของ 
   ผู้สอบบัญชี 
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

     วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองเงนิปันผล 
 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 

      วาระที่ 5            พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องจากต าแหน่งตามวาระและก าหนด
   อ านาจกรรมการ 

 
 

5.1    พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

       การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
 



 

  

 นายวทิวัส  อคัรพงศ์พิศักดิ์ 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

5.2   พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
    วาระที่  6         พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
     วาระที่ 7           พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 
      วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้
ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่
ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณา หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 



 

  

ลงช่ือ        ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (                                                     )                          (                                                     ) 
 
 

 
               ลงช่ือ    _______ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
 
 
               ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
หมายเหตุ 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.          ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่ 
             แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561  ในวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 12 อา ยทั อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารจอดรถไทย ซีซี ทาวเวอร์ เลขที่ 43 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
 
วาระท่ี     เร่ือง       _________ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

วาระท่ี     เร่ือง         

 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี     เร่ือง         
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

 
ลงช่ือ        ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ _________  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (                                                     )                          (           _______                             ) 
 
 
 
               ลงช่ือ _________  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (       ________                                ) 
 

 
 

               ลงช่ือ _________  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (           ________                            ) 
 
 



 

  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็น
แนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และ
เพื่อให้การประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มกีารตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแตล่ะรายตามที่บริษัทจะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ านาจ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ใน
ตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย      โนตารีพบับลคิ 
 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุมได้ตัง้แต่  เวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
 



 

  

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
 
1. นายวันชัย อ ่าพึ่งอาตย์ 
อายุ     : 70 ปี 
ต าแหน่ง      : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
การศึกษา     : ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
     : ปริญญาตรี, สาขาพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จ านวน 2 หลกัสตูร 
                   หลกัสตูร Directors  Accreditation Program รุ่นที่ 35/2548 
                                                                                                   หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นที่ 102/2551 
 
ประสบการณ์ท างาน (ในช่วง 5 ปี)         :   2548 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
     ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
                                            บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
     2545 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,  
     บริษัท มรูาโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     2556 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,  
     บริษัท โอซีซี จ ากดั (มหาชน) 
     2548 – 2556      กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
     บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
                   2549 – 2554      กรรมการ, องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
     2550 – 2556      กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ,  
     บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

2551 – 2552      กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ,  
การไฟฟา้นครหลวง 

 
จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งในบริษัท  : กรรมการอิสระ   3 ปี 
      กรรมการบริษัท  3 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  : 27 กรกฎาคม 2560 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมการ  4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 
 
ที่อยู่ติดต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมูท่ี่ 6  

ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม    :  วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
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2. นายเลิศ  นิตย์ธีรานนท์   
อายุ     : 56 ปี 
ต าแหน่ง     : กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
       
การศึกษา     : Master of Business Administration (International Business) 
                                                                         University of Southern, California, U.S.A 
     : Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied  
      Mechanical University of Pennsylvania, U.S.A 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จ านวน 1 หลกัสตูร 
      Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005 
 
ประสบการณ์ท างาน (ในช่วง 5 ปี)         : 2548 –ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
     : 2527 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จ ากดั 
 
จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งในบริษัท  : กรรมการอิสระ   3 ปี 
      กรรมการบริษัท  3 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  : 27 กรกฎาคม 2560 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมการ  3/4 ครัง้ (คิดเป็น 75%) 
การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 
 
ที่อยู่ติดต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมูท่ี่ 6  

ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม    :  วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

หมวดที่ 5  คณะกรรมการ 
 

ข้อ 21. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
ในปีแรก และปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคน
ที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม่
ก็ได้ 

หมวดที่ 6  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญัโดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

 ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดได้เข้าช่ือ
กนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แตต้่องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการท่ี
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและ 
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจงัหวดัอนัเป็น    
ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือที่อ่ืนใดก็ตาม แล้วแตค่ณะกรรมการจะก าหนด 

 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 
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ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้   ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีตวัประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไมม่ี หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ถือหุ้นคนหนึง่
ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้วเ ข้าประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ และเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 42. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจ าหนา่ยจ่ายโอนกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่

บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ    

บางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบริุมสทิธ์ิ หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อื่นใด ท่ีอาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลกิบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
 

 ข้อ 43. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
 



 

  

 

 
แผนที่ ห้องบอลรูม 1, ชัน้ 12, อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์  

อาคารจอดรถไทย ซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทร กทม 
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