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     วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท 
 

ส่ิงที่สงมาดวย (1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

(2) รายงานประจําป 2558 พรอมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุด 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 และรายงานของผูสอบบัญชี 

(3) ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขา 

ดํารงตําแหนง (เอกสารประกอบสําหรับวาระที่ 5) 

(4) หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขา 

ประชุมผูถือหุน 

(5) รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

(6) ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

(7) แผนที่สถานที่จัดประชุม 

(8) แบบฟอรมการลงทะเบียน 
 

 ดวยคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 

2559 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม 1,  ชั้น 12,  อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล, อาคารจอดรถไทย ซีซี  

ทาวเวอร, เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อ

พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

รายละเอียดทั่วไป 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมี

รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย (1) 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ได

บันทึกถูกตองเปนจริง ตามส่ิงที่สงมาดวย (1) จึง

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการ

ประชุมดังกลาว 

 

**งดแจกของชํารวย** 



 

  

การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

รายละเอียดทั่วไป 

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ปรากฏอยู

ในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2559 ดังปรากฏในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สง

มาดวย (2) 

การลงมติ เนื่องจากเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมตองออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ประจําป ส้ินสุดวันที่  

 31 มีนาคม 2559 และรายงานของผูสอบบัญชี 

รายละเอียดทั่วไป 

งบการเงินประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ปรากฏอยูในรายงานประจําป ซึ่งไดผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

โดยจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินซึ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และ

งบกระแสเงินสด ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

และรายงานของผูสอบบัญชี ตามสิ่งที่สงมาดวย (2) 

การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4         พิจารณาเรื่องเงินปนผล 

รายละเอียดทั่วไป 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทขอ 

48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย

กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่



 

  

กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมา

ใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

บริษัทมีกําไรจํานวน 103,640,380 บาท เห็นสมควร

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หุนในอัตราหุนละ 0.24 บาท หักดวยเงินเงินปนผล

ระหวางกาลที่จายใหแกผูถือหุนไปแลวจํานวน 0.10 บาท 

เปนเงิน 38,300,000 บาท คงเหลือเงินปนผลที่ตองจาย

เพิ่มเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.14 บาท (สิบส่ีสตางค) 

เปนเงิน 53,620,000 บาท (หาสิบสามลานหกแสนสอง

หมื่นบาท) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงิน

ปนผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 รวบรวมรายชื่อโดยวิธิ

ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 16 มิถุนายน 

2559 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 11 

สิงหาคม 2559 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี

เงินปนผลได เนื่องจากบริษัทไดเสียภาษีไวแลวในอัตรา

รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปนผล = 

20/80 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลป 2557 – 2558 มีดังนี้ 

รายการ ป 2557 ป 2558 

กําไรสุทธิ (บาท) 91,938,126 103,640,380 

กันเงินสํารองตามกฎหมาย  4,600,000 2,492,665 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.21 0.24 

- เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.11 0.10 

- เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน) 0.10 0.14 

จํานวนหุน (หุน) 383,000,000 383,000,000 

รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน (บาท) 80,430,000 91,920,000 

อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 87.48 88.69 

 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 



 

  

วาระที่ 5        พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนดอํานาจ

กรรมการ 

รายละเอียดทั่วไป 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับบริษัทขอ 

21 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออก

จากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับฉลาก สวนป

หลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 

2559 นี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ 3 คน คือ  

(1) นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  และ

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(2) นายธีระ ณ วังขนาย  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  คาตอบแทน 

(3) นายสมนึก ธนะสาร กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

5.1 กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากบริษัทมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 

อยางไรก็ตามคณะกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติตาง ๆ 

โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผาน

มาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรเลือก นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ นายธีระ ณ 

วังขนาย และนายสมนึก ธนะสาร ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปน

กรรมการใหม 

 ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ปรากฏตาม

ส่ิงที่สงมาดวย (3) 

 อนึ่ง ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการบริษัทเปน

แบบการใชเสียงขางมาก 

5.2 เห็นสมควรกําหนดอํานาจกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไวคงเดิม ดังนี้ 

 “นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ  

นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 



 

  

วาระที่ 6         พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559 

รายละเอียดทั่วไป 

ตามขอบังคับบริษัทขอที่ 35 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตาม

ขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทไมไดผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เนื่องจากบริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

2 5 5 9  อย า ง ไ ร ก็ ต า มก า ร กํ า หนดค า ต อบแทน

คณะกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยอางอิ งจากการ

ปฏิบัติงานที่ผานมา ประสบการณ ภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะ

ทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแลวเห็นวาที่

ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติใหจัดสรรคาตอบแทนกรรมการ 

สําหรับป 2559  ซึ่งขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทน

กรรมการ ป 2557 -  2559 มีดังนี้ 

 

คาตอบแทนกรรมการ ป 2557 

(บาท) 

ป 2558 

(บาท) 

ป 2559 

(บาท) 

 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

- ประธานกรรมการ (ตอครั้ง) 

- กรรมการ (ตอครั้ง) 

 

20,000 

10,000 

 

20,000 

10,000 

 

20,000 

10,000 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอครั้ง) 

- กรรมการ (ตอครั้ง) 

 

20,000 

10,000 

 

20,000 

10,000 

 

20,000 

10,000 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

- ประธาน (ตอครั้ง) 

- กรรมการ (ตอครั้ง) 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

20,000 

10,000 

โบนัส  
(มอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร) 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 

  

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 



 

  

วาระที่ 7         พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2559 

รายละเอียดทั่วไป 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัท 

ขอ  43 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  

(ฉบับที่ 20) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาว

ปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกันโดยการหมุนเวียนไมจําเปนตองเปลี่ยน

บริษัทผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัทสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงาน

ตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผูสอบบัญชีรายเดิมได โดยผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อี

วาย จํากดั ไดตรวจสอบบัญชีตอเนื่องมาเปนเวลา 27 ป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควร

อนุมัติแตงตั้ง 

1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 

2)  นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 

3) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 

4) นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 โดยใหคน

ใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทโดย

กําหนดคาตอบแทนปละ 1,110,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับป 2558 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธหรือมี
สวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งส้ิน 

(2) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให

สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได 

(3) ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของผูสอบป 2557 – 2558 มีดังนี้ 
 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2557 (บาท) ป 2558 (บาท) 

คาสอบบัญชี 1,110,000 1,110,000 

 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



 

  

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่16 มิถุนายน 2559 
  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน และหาก
ทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะให  

1. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายเลิศ นิตยธีรานนท  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
หรือ บุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน 
 
อนึ่งบริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพรอมกันนี้แลว โปรดกรอกขอความและลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่สงมาดวย (4) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  และขอความรวมมือสงมอบหนังสือ
มอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 1 วัน เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการจัดประชุม 
หรือย่ืนหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม กอนเขารวมประชุม โดย
บริษัทจะเปดลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 12.00 น.  
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                          
 
 

 
                 (นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม) 
        ประธานกรรมการ 
      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 
 

 
        

                                                                                          
      
 
 
 
 
 





 

  

 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
ของ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด 

เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการของบริษัทผูเขารวมประชุม 
1. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์   กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 

3. นายธีระ ณ วังขนาย  กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายอนุรุธ วองวานิช  กรรมการ และ กรรมการอิสระ 

5. นายเลิศ นิตยธีรานนท  กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์  กรรมการ กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ 

7. นายสมนึก ธนะสาร  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

 
กรรมการของบริษัทที่ไมไดเขารวมประชุม 

- 

 
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

 นางกิ่งกาญจน อัศวรังสฤษฎ  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 
1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด 

2. นางสาวสาธิมา จินตนเสรี  บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด 

 

ในการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 263 ราย นับ

จํานวนหุนได 283,719,551 หุน คิดเปนรอยละ 74.0782 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุม

ตามขอบังคับขอ 39 ของบริษัท และมอบหมายให นางสาวสุคนธา เกษมสุข ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียง

ลงคะแนนในแตละวาระ ดังนี้ 

สิ่งที่สงมาดวย 1 



 

  

 ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และ สามารถลงคะแนน

เสียง เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ เทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดย

ใชใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน 

 การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใน

แตละวาระเทานั้น โดยการยกมือใหเจาหนาที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งด

ออกเสียง ดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่

ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงสวนใหญ เห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับบริษัทในเรื่อง

คะแนนเสียง ใหถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ยกเวนระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงกอน และจึงจะเก็บใบ

ลงคะแนนของผูที่เห็นดวยทั้งหมด ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดลงคะแนนอยางใด ๆ จะถือวาเห็นดวย สําหรับผูถือหุนที่

ตองการกลับกอน   หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ทานผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานไดโดยสงใบลงคะแนน

ลวงหนาใหกับเจาหนาที่  

 ทั้งนี้ กอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อ - นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ไดรับ

ใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความเห็นดวยทุกครั้ง  

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถือหุนทุกทานคืน เมื่อเสร็จส้ินการประชุมเพื่อใชเปนหลักฐาน  

จากนั้น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลําดับ

ดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
 

  ประธานนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผู

ถือหุน ประจําป 2557 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

• เห็นดวย 283,719,661 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานใหที่

ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย (2) 

ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ตามรายละเอียด ดังนี้ 



 

  

รายไดรวม:  บริษัทมียอดรายได 3,416 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.6% เทียบกับปกอน  

กําไรขั้นตน: บริษัทมีกําไรขั้นตนของบริษัท 346 ลานบาท หรือ 10.27% ของยอดขาย ลดลง

ประมาณ 0.8% เทียบกับปกอน 

            กําไรสุทธิ:  กําไรสุทธิของบริษัท 138 ลานบาท หรือ 0.1% ของยอดขาย ลดลงประมาณ 

0.03% เมื่อเทียบกับปกอน  

กําไรตอหุน:  ทําใหบริษัทมีกําไรตอหุนเทากับ 0.36 บาท / หุน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) = 5.86% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) = 10.59% 

                                                  อัตราสวนสภาพคลอง  อยูที่ 2.08 เทา  

                                    อัตราสวนหนี้สิน/สวนของผูถือหุน (D/E RATIO) อยูที่ 0.58 เทา         

ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดประจําป 
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และรายงานของผูสอบบัญช ี

 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2558 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย (2) ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

นายวันชัย อ่ําพึงอาตม ประธานกรรมการ สอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะซักถามหรือให

ขอเสนอแนะหรือไม 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี สอบถามที่ประชุมวา การตีราคายุติธรรมของราคาเหล็ก มีผลกระทบ

อยางไร และการตีราคาเพิ่มหรือลด มีผลกระทบอยางไรบาง 

นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร ชี้แจงวา การตีราคาตามมูลคายุติธรรม จะใชราคา

ตลาดเปนเกณฑ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี สําหรับสินคาลาสมัยก็จะตองมีการตั้งสํารอง ซึ่งสินคาคงคลัง

ของบริษัทเปนสเตนเลสทั้งหมด 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

• เห็นดวย 284,002,661 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

  

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  4   พิจารณาเรื่องเงินปนผล 
 
  ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงตอที่

ประชุมวา ตามงบกําไรขาดทุนของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกําไร จํานวน 91,938,126 บาท 

(เกาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งรอยยี่สิบหกบาท) จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปน

ผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค) หักดวยเงินปนผลระหวางกาลที่จายใหผูถือหุนไปแลว

จํานวน 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค) เปนเงิน 42,130,000 บาท (ส่ีสิบสองลานหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) คงเหลือเงิน

ปนผลที่ตองจายเพิ่มเติมใหแกผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เปนเงิน 38,300,000 บาท (สามสิบแปด

ลานสามแสนบาท) 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลใน

อัตราหุนละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค) หักดวยเงินปนผลระหวางกาลที่จายใหผูถือหุนไปแลวจํานวน 0.11 บาท 

(สิบเอ็ดสตางค) คงเหลือเงินปนผลที่ตองจายเพิ่มเติมใหแกผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เปนเงิน 

38,300,000 บาท (สามสิบแปดลานสามแสนบาท) โดยจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุน คือวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 11 สิงหาคม 

2558 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

• เห็นดวย 284,002,662 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตําแหนงตามวาระและกําหนด

อํานาจกรรมการ 
 
  ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงตอที่

ประชุมวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งแรกของทุกป จะตองมีกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียน

บริษัทใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งใน

ปนี้กรรมการที่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระคือ นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ (กรรมการ, กรรมการบริหาร, 

เลขานุการคณะกรรมการ) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระและ

กําหนดอํานาจกรรมการของบริษัท 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ (กรรมการ, 

กรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการ) กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 



 

  

• เห็นดวย 284,002,662 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับอํานาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรใหคงไวตามเดิม กลาวคือ 

 “นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ลงลายมือช่ือรวมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ ์

และประทับตราสําคัญของบริษัท” ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

• เห็นดวย 284,003,962 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ในกรณีที่กําหนดใหนายประสาน อัคร

พงศพิศักดิ์ เปนบุคคลหลักในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ถือเปนความเสี่ยงหากในกรณีที่ นายประสาน อัคร

พงศพิศักดิ์  ไมอยูจะทําใหไมสามารถลงนามผูกพันบริษัทได  

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา เปนเจตนารมณของนาย

ประสานเองซึ่งถือเปนโอกาสที่จะไดตรวจทานเอกสารและขอมูลตาง ๆ กอนที่จะลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทดวย

ตนเอง 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 
 
  ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอใหที่ประชุม

พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2558 ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับป 2557 ดังนี้ 

 (1) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  

-  ประธานกรรมการ จํานวน 20,000 บาท ตอครั้ง 

-  กรรมการ จํานวน 10,000 บาท ตอคน/ครั้ง 

 (2) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 20,000 บาท ตอครั้ง 

   - กรรมการตรวจสอบ จํานวน 10,000 บาท ตอคน/ครั้ง 

  (3) โบนัส เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท  

   และมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร  

นายวันชัย อ่ําพึงอาตม ประธานกรรมการ สอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะซักถามหรือให

ขอเสนอแนะหรือไม  



 

  

นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ สอบถามที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายขึ้นคาตอบแทนใหแกกรรมการ

หรือไม 

นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา หนาที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการมีสูงมาก และกรรมการแตละทานไดเสียสละเวลาเพื่อทําหนาที่ดูแลบริษัทอยางเต็มที่ ขณะนี้ยังไมมี

นโยบายที่จะขึ้นคาตอบแทน แตถาหากในอนาคตบริษัทมีการเติบโตอยางเห็นไดชัดเจน ก็จะนําเสนอใหที่ประชมุผู

ถือหุนพิจารณาตอไป 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติใหจัดสรรคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 

2558 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

• เห็นดวย 239,957,561 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999579 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 101 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000421 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่

เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  7   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2558 
 
  ประธานมอบหมายให นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นําเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน โดยคาตอบแทนที่เสนอนี้เปนอัตราเดียวกับป 2557  

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นางกิ่งกาญจน อัศว

รังสฤษฎ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ 

นางสาว  พิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทน

ในการสอบบัญชีปละ 1,110,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

• เห็นดวย 284,023,962 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
 
  นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม ประธานกรรมการ สอบถามวามีผูถือหุนทานใด จะซักถามหรือให

ขอเสนอแนะหรือไม 

  มีผูถือหุนซักถาม และบริษัทไดตอบคําถาม ดังนี้ 



 

  

  นางรุงศรี เจียรนัยขจร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามดังนี้ 

 - ตามที่บริษัทไดประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต บริษัทวางแผนงานอยางไรเพื่อใหไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา บริษัทถือเรื่องนี้เปนนโยบายหลัก และนายอนันต 

มนัสชินอภิสิทธิ์ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทมีระยะเวลา 18 เดือนนับแตวันที่ประธานคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยไดลงนามรับทราบ ที่จะดําเนินการ ซึ่งบริษัทไดจัดเตรียมทีมงานเพื่อจัดทําเรื่องนี้เปนการเฉพาะ 

รวมทั้งไดวาจางบุคคลากรจากภายนอกทําการประเมินตามมาตรการตอตานการคอรรัปช่ันที่บริษัทไดกําหนดขึ้น 

 - บริษัทไดรับผลกระทบจากการยายฐานการผลิตของลูกคาหรือไม 

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา การยายฐานการผลิตของลูกคาไปยังตางประเทศมี

ผลกระทบบาง ซึ่งเปนปจจัยที่บริษัทไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ตามกลุมลูกคาของบริษัทมีทั้งในสวนของ

เครื่องใชไฟฟา การกอสราง และอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งไมนาจะยายฐานการผลิตไปทั้งหมด  

 - บริษัทไดรับผลกระทบจากลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตหรือไม 

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา ที่ผานมาผลกระทบจากโครงการรถยนตคันแรกที่มี

การสรางความตองการเทียมใหเกิดขึ้น เปนปญหาสําหรับการซื้อขายในประเทศ อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบันรถยนต

สวนใหญจะผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งยังไปไดดี รวมทั้งบริษัทเปนผูผลิตทอสเตนเลสที่ทนความรอนสูง และสงขายแก

ผูผลิตรถยนตเกือบทุกยี่หอ ยกเวน Toyota รวมทั้งบริษัทมีการปรับลดตนทุนการผลิตอยางสม่ําเสมอ จึงมีความมั่นใจ

วาบริษัทจะฝาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจไปได 

  นายธีธัช วณิชเสถยีร ไดสอบถามดังนี้ 

 - บริษัทไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กและน้ํามันหรือไม 

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา สินคาของบริษัทเปนสเตนเลส ราคาเหล็กที่ขึ้นและลง

จะไมมีผลกระทบตอบริษัท สวนราคาน้ํามันที่ขึ้นลงนั้น มีผลกระทบตอสินคาโภคภัณฑ ซึ่งสเตนเลสสตีลมี

สวนประกอบของโครเมียมและนิเกิลผสมอยู จึงไดรับกระทบบาง โดยเฉพาะเรื่อง inventory loss แตมีผลนอยมาก

เพราะบริษัทซื้อสินคาภายในประเทศเปนหลัก อีกทั้งบริษัทใชหลักการ FIFO (FAST IN FAST OUT) มาบริหารจัดการ

สต็อกสินคา เพราะการเก็บสต็อกนานเกินไปจะมีผลตอราคาสินคา และบริษัทไมมีนโยบายเก็งกําไรจากราคาซื้อขาย  

  - บริษัทมีสวนแบงการตลาดเทาไร และมีโอกาสที่จะได Toyota มาเปนลูกคาหรือไม 

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา บริษัทไมไดมีการจัดทํารายละเอียดของสวนแบง

การตลาด อยางไรก็ตามโอกาสที่จะได Toyota มาเปนลูกคานาจะนอยมาก เพราะ Toyota ไมวาจะมีโรงงานผลิตที่ใด 

ก็จะส่ังซื้อวัตถุดิบจาก Nippon Steel 

 - ผลตอบแทนตอยอดขายของบริษัทคอนขางดี ถาหากพิจารณาเรื่องอัตราสวนของราคาตอ

กําไรสุทธิ (P/E) จะเปนเทาไร และคาเฉลี่ยโดยรวมของอุตสาหกรรมจะอยูที่เทาไร 

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา อัตราสวนของราคาตอกําไรสุทธิ (P/E) ของบริษัทจะ

อยูที่ 8.7 เทา สวนคาเฉลี่ยโดยรวมของกลุมธุรกิจขนสงและบริการ  มี P/E อยูที่ประมาณ 30 เทา สวนธุรกิจเหล็ก P/E 

จะนอยกวามาก ดังนั้นในสวนของบริษัทถาไดไมต่ํากวา 5 เทาก็ถือวาดีมาก 

 - บริษัทจะขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือไม 

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา บริษัทไมมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจไปทําธุรกิจอื่นๆ แต

จะพัฒนาและพยายามที่จะอยูใน Supply Chain ของลูกคาใหครบวงจร โดยจะเขาไปชวยลูกคาในการบริหารจัดการ



สต็อกสินคา การจัดทําสินคาใหไดตามมาตรฐานของลูกคาแตละราย และยังคงมุงเนนที่อุตสาหกรรมยานยนต ซ่ึงจะ

พยายามเสริมดวยสินคาอื่น ๆ เชน โครเมียม ทองเหลือง ทองแดง เปนตน

นายฐิติพงษ โสภณอุดมพร ไดสอบถามดังนี้

 - สถานการณเศรษฐกิจปนี้จะเปนอยางไร ซึ่งขณะนี้จะเห็นวาตามหางสรรพสินคาเริ่มประกาศ

ลดราคาเครื่องใชไฟฟา

นายประสาน อัครพงศพศัิกดิ์ ชี้แจงวา เทียบกับวิกฤติตมยํากุง นับวาปจจุบันดีกวา แมจะมี

ขาวการยายฐานการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟา แตธุรกิจรถยนตยังคงสงออกไดดี บริษัทก็นาจะดําเนิน

กิจการไปไดดวยดี

นายเอกชัย พิพิธเวช ไดสอบถามดังนี้

 - คาเงินบาทออน มีผลกระทบตอบริษัทหรือไม

นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา คาเงินบาทออนมีผลกระทบแนนอน แตบริษัทมีการ

ปองกันความเสี่ยงทุกรายการที่มีซื้อขายเปนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตามการสั่งซื้อวัตถุดิบผาน บริษัท โพสโค-

ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน) ก็ไดรับผลกระทบดวยเหมือนกัน เพราะบริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน) ก็ตอง

นําเขาวัตถุดิบมาจากตางประเทศเชนกัน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรี ไดใหขอคิดเห็นวา ในวาระเรื่องการจายเงินปนผล บริษัทควรจะชี้แจงเรื่อง

การกันเงินกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายดวย

นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม ชี้แจงวา ในการประชุมครั้งหนา บริษัทจะเรียนใหทราบถึงจํานวนเงิน

สํารองที่บริษัทไดกันสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย

ประธานกลาวปดประชุมเม่ือเวลา 15.05 น.

                   
ลงชื่อ...................................................ประธานที่ประชุม

                                   (นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม)
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บริษัท	โลหะกิจ	เม็ททอล	จำกัด	(มหาชน)	

ร	า	ย	ง	า	น	ป	ร	ะ	จํ	า	ปี	
สิ้ น สุ ด   ณ   วั น ที่   31   มี น า ค ม   2 5 5 9 2558	

�

ผลประกอบการตามงบการเงินรวม	สำหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	-2559	

 รายได้รวม(ล้านบาท) กำไรขั้นต้น(ล้านบาท)

 กำไรสุทธิ(ล้านบาท) กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)

 อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น(เท่า)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)

2,321.94	

2,943.54	

3,416.17	3,394.52	

31	มี.ค.	
2555	

31	มี.ค.	
2556	

31	มี.ค.	
2557	

31	มี.ค.	
2558	

96.72	

165.90	

131.92	
148.65	

31	มี.ค.	
2555	

31	มี.ค.	
2556	

31	มี.ค.	
2557	

31	มี.ค.	
2558	

6.38%	

8.29%	

5.62%	
6.25%	

31	มี.ค.	
2555	

31	มี.ค.	
2556	

31	มี.ค.	
2557	

31	มี.ค.	
2558	

2.27	

1.84	
2.08	2.06	

31	มี.ค.	
2555	

31	มี.ค.	
2556	

31	มี.ค.	
2557	

31	มี.ค.	
2558	

250.18	

347.32	 346.26	
371.56	

31	มี.ค.	
2555	

31	มี.ค.	
2556	

31	มี.ค.	
2557	

31	มี.ค.	
2558	

0.30	

0.50	

0.34	
0.39	

31	มี.ค.	
2555	

31	มี.ค.	
2556	

31	มี.ค.	
2557	

31	มี.ค.	
2558	

11.26%	

15.91%	

10.16%	
11.97%	

31	มี.ค.	
2555	

31	มี.ค.	
2556	

31	มี.ค.	
2557	

31	มี.ค.	
2558	

0.53	

0.77	

0.58	0.58	

31	มี.ค.	
2555	

31	มี.ค.	
2556	

31	มี.ค.	
2557	

31	มี.ค.	
2558	

3,207.02	

97.69	

4.24%	

2.49	

318.19	

0.26	

7.31%	

0.44	

31	มี.ค.	
2559	

31	มี.ค.	
2559	

31	มี.ค.	
2559	

31	มี.ค.	
2559	

31	มี.ค.	
2559	

31	มี.ค.	
2559	

31	มี.ค.	
2559	

31	มี.ค.	
2559	

สิ่งที่แนบมาด้วย 2



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงาน และงบการเงินรวม 

31 มีนาคม 2559 











































































































 

  

ขอมูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนง 
 

ช่ือ – นามสกุล    : นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ 

อายุ     : 58 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง   : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผูจัดการ 

      และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การศึกษา     : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

: ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตพระนครเหนือ 

                                                                          

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 2 หลักสูตร 

     : อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 37/2005 

: อบรมหลักสูตรDCP รุนที่ 60/2005 

 

ประสบการณทํางาน (ในชวง 5 ป)         : ป 2532-ปจจุบัน, กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผูจัดการ 

      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

     : ป 2547-ปจจุบัน, กรรมการ, บริษัท ออโต เม็ททอล จํากัด 

     : ป 2548-ปจจุบัน, กรรมการ, บริษัท อัลเทอรเนทีฟ เอ็นแมท จํากัด  

(เดิมช่ือ บริษัท สเตนเลสทางเลือก จํากัด) 

     : ป 2556-ปจจุบัน, กรรมการ, บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัท  : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผูจัดการ  

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

      (3 ป : กรกฎาคม 2556 – ปจจุบัน) 

 

การเขารวมประชุมในรอบป   : คณะกรรมการ  4/4 ครั้ง (คิดเปน 100%) 

การถือหุนในบรษิัท    : 13,320,960  หุน       (คิดเปน 3.47% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 
  

ผูไดรับการ 

เสนอช่ือเปน

กรรมการ 

               บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจการอื่น 

         ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

    การดํารงตําแหนงใน 

กิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง 

     กับธุรกิจของบริษัท จํานวน               ตําแหนง จํานวน                ตําแหนง 

นายประสาน 

อัครพงศพิศักด์ิ 

- - 4 กรรมการ               - ไมมี - 

 

การมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

ลักษณะความสัมพันธ                คุณสมบัติ 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา 

     ที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

       เปน          ไมเปน 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        เปน          ไมเปน 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนา 

    ที่ไดอยางเปนอิสระ 

       เปน          ไมเปน 

สิ่งที่สงมาดวย  3 



 

  

 
ขอมูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนง 

 

ช่ือ – นามสกุล    : นายธีระ ณ วังขนาย 

อายุ     : 60 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง   : กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
การศึกษา     : หลักสูตรนักบริหารช้ันสูง (Senior Executive Program) 

      สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                                                                      : วิทยาลัยเทคโนโลยีดานน้ําตาล รัฐควีนแลนด ประเทศออสเตรเลีย 

     : สถาบันดานเทคโนโลยีแหงเวสเทิรนออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 13 หลักสูตร 

      อบรมหลักสูตรDCP รุนที่ 54/2005, Audit Committee Program 6/2005 

      Financial Statements for Directors 20/2013, Monitoring the System 

       Of Internal Control and Risk Management 15/2013  

      (สามารถดูการอบรมเพิ่มเติมไดในหนังรายงานประจําป 2558) 

ประสบการณทํางาน (ในชวง 5 ป)         : ป 2548-ปจจุบัน, กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

     : ป 2555-ปจจุบัน, กรรมการ, บริษัท วังชูการ โฮลดิ้ง จํากัด 

     : ป 2555-ปจจุบัน, กรรมการ, บริษัท วังชัยนาท จํากัด 

      

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัท  : กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

      และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบ 

      (3 ป : กรกฎาคม 2556 – ปจจุบัน) 

 

การเขารวมประชุมในรอบป   : คณะกรรมการ  3/4 ครั้ง (คิดเปน 75%) 

การถือหุนในบรษิัท    : ไมมี (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผูไดรับการ 

เสนอช่ือเปน

กรรมการ 

               บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจการอื่น 

         ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

    การดํารงตําแหนงใน 

กิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง 

     กับธุรกิจของบริษัท จํานวน               ตําแหนง จํานวน                ตําแหนง 

นายธีระ 

ณ วังขนาย 

- - 13 กรรมการ               - ไมมี - 

 

การมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

ลักษณะความสัมพันธ                คุณสมบัติ 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา 

     ที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

       เปน          ไมเปน 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        เปน          ไมเปน 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนา 

    ที่ไดอยางเปนอิสระ 

       เปน          ไมเปน 



 

  

 
ขอมูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนง 

 

ช่ือ – นามสกุล    : นายสมนึก ธนะสาร 

อายุ     : 52 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง   : กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง, และผูจัดการฝายขายและตลาด 
การศึกษา     : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

                                                                      

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 1 หลักสูตร 

      อบรมหลักสูตรDCP รุนที่ 106/2008 

 

ประสบการณทํางาน (ในชวง 5 ป)         : ป 2555-ปจจุบัน, รองกรรมการผูจัดการ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล  

: ป 2551-ปจจุบัน, กรรมการ, กรรมการบริหาร และผูจัดการฝายขาย 

และตลาด  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

     : ป 2551-ปจจุบัน, กรรมการ, บริษัท ออโต เม็ททอล จํากัด 

     : ป 2551-ปจจุบัน, กรรมการ, บริษัท อัลเทอรเนทีฟ เอ็นแมท จํากัด  

(เดิมช่ือ บริษัท สเตนเลสทางเลือก จํากัด) 

      

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัท  : กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผูจัดการ, ผูจัดการ 

ฝายชายและตลาด และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

      (3 ป : กรกฎาคม 2556 – ปจจุบัน) 

 

การเขารวมประชุมในรอบป   : คณะกรรมการ  4/4 ครั้ง (คิดเปน 100%) 

การถือหุนในบรษิัท    : ไมมี (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผูไดรับการ 

เสนอช่ือเปน

กรรมการ 

               บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจการอื่น 

         ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

    การดํารงตําแหนงใน 

กิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง 

     กับธุรกิจของบริษัท จํานวน               ตําแหนง จํานวน                ตําแหนง 

นายสมนึก 

ธนะสาร 

- - 2 กรรมการ               - ไมมี - 

 

การมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

ลักษณะความสัมพันธ                คุณสมบัติ 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา 

     ที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

       เปน          ไมเปน 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        เปน          ไมเปน 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนา 

    ที่ไดอยางเปนอิสระ 

       เปน          ไมเปน 

 
 
 
 



 

  

 
                    (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
เลขทะเบียนผูถือหุน  ____________________                      
                                     
      เขียนที่_____________________________________ 
       

      วันที่________เดือน_______________พ.ศ.________ 

(1) ขาพเจา_________________________________________________สัญชาติ________________ 
อยูบานเลขที่_______________ถนน_______________________ตําบล/แขวง____________________________ 
อําเภอ/เขต______________________จังหวัด____________________รหัสไปรษณีย______________________ 
 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_____________________
เสียงดังนี้ 

หุนสามัญ_________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ____________________  ______ เสียง  
หุนบุริมสิทธิ________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________________เสียง 
 
(3)   ขอมอบฉันทะให 

       1.  ชื่อ________________________________________________อายุ_____________ป  
          อยูบานเลขที่__________ถนน________________ตําบล/แขวง__________________ 
           อําเภอ/เขต_______________จังหวัด______________รหัสไปรษณีย____________ 
หรือ     
       2.  นายวันชัย   อ่ําพึ่งอาตม   อายุ   68   ป   ตําแหนง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

   ที่อยู  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมูที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์  
                             ตําบลบางจาก   อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  

หรือ     
       3.  นายเลิศ  นิตยธีรานนท อายุ 54 ป   ตําแหนง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
     ที่อยู  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมูที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์  

                             ตําบลบางจาก   อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ขาพเจาใน การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  เวลา 14.00 น. ณ 
หองบอลรูม 1 ช้ัน 12 อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล อาคารจอดรถไทย ซีซี ทาวเวอร เลขที่ 43 
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ดวย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  4 



 

  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่  
   28 กรกฎาคม 2558 

 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

   วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 
  มีนาคม 2559 
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 

    วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ 
   กระแสเงินสด ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และรายงานของ 
   ผูสอบบัญชี 
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

     วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องเงินปนผล 
 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 

      วาระที่ 5            พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองจากตําแหนงตามวาระและกําหนด
   อํานาจกรรมการ 

 

5.1    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 นายประสาน  อัครพงศพิศักดิ์ 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 



 

  

 นายธีระ  ณ วังขนาย 
  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 นายสมนึก  ธนะสาร 
  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

5.2   พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ 
  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

    วาระที่  6         พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

     วาระที่ 7           พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัทและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2559 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 

      วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ให

ถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไม

ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่



 

  

มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน

ขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ        ผูมอบฉันทะ  ลงชื่อ    ผูรับมอบฉันทะ 
       (                                                     )                          (                                                     ) 
 
 

 
               ลงชื่อ    _______ ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
 
 
               ลงชื่อ    ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 

หมายเหต ุ
 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  เวลา 14.00 น. ณ 
หองบอลรูม 1 ชั้น 12 อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล อาคารจอดรถไทย ซีซี ทาวเวอร เลขที่ 43 
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย 
 

วาระที่     เรื่อง       _________ 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

วาระที่     เรื่อง         
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

วาระที่     เรื่อง         
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
  

ลงชื่อ        ผูมอบฉันทะ  ลงชื่อ _________  ผูรับมอบฉันทะ 
       (                                                     )                          (           _______                             ) 
 
 
 
               ลงชื่อ _________  ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                        (       ________                                ) 
 

 
 

               ลงชื่อ _________  ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                        (           ________                            ) 
 



 

  

 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มสิีทธิเขารวมประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผู

ถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปน

แนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และ

เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน 

บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มี

สิทธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสาร

หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะ

พิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลง

นามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ของผูรับมอบฉันทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลง

นามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ของผูรับมอบฉันทะ 
 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง  และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นใน

ตางประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารีพับบลิค 

 
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุมไดตั้งแต  เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป 



 

  

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
1. นายวันชัย  อ่ําพ่ึงอาตม 
อายุ     : 68 ป 

ตําแหนง      : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

      (มีนาคม 2548 – ปจจุบัน) 

การศึกษา     : ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

     : ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร 

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 1 หลักสูตร 

      Director Accreditation Program DAP 35/2005 

ประสบการณทํางาน (ในชวง 5 ป)         : 2545-ปจจุบัน, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต 

อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

     : 2556-ปจจุบัน, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) 

     : 2556-2559, กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนะพิบูล จํากัด (มหาชน)  

การเขารวมประชุมในรอบป   : คณะกรรมการ  4/4 ครั้ง (คิดเปน 100%) 

การถือหุนในบรษิัท    : ไมมี (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ที่อยูติดตอ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมูที่ 6  

ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  

สวนไดเสียในวาระการประชุม    :  วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559 
 

 

2. นายเลิศ  นิตยธีรานนท   
ชื่อ – นามสกุล    : นายเลิศ นิตยธีรานนท 
อายุ     : 54 ป 

ตําแหนง     : กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

      (มีนาคม 2548 – ปจจุบัน) 

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   : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 1 หลักสูตร 

      Director Accreditation Program DAP 35/2005 

ประสบการณทํางาน (ในชวง 5 ป)         : 2548 –ปจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

     : 2527 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรแยลคอนคอรด อินเตอรเทรด จํากัด 

การเขารวมประชุมในรอบป   : คณะกรรมการ  4/4 ครั้ง (คิดเปน 100%) 

การถือหุนในบรษิัท    : ไมมี (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ที่อยูติดตอ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมูที่ 6  

ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  

สวนไดเสียในวาระการประชุม    :  วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559 
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ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  

หมวดที่ 5  คณะกรรมการ 
 

ขอ 21. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่

จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง

ในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคน

ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม

ก็ได 

หมวดที่ 6  การประชุมผูถือหุน 

ขอ 37. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแต

วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

 ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผู

ถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาชื่อ

กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่

ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 

1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอ 38. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง

ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและ 

จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปน    

ที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 
 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 

คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่

จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่ง

มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการ

ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และให

สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค

ประชุม 

ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น   ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 
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 ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง

ซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
 

ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออก

เสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตาม

แบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

ขอ 42. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแก

บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ    

บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ

รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซ้ือหุนหรือหุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด ที่อาจกระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
 

 ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

  (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

  (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  (5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

  (6) กิจการอื่น ๆ 

 

 



 

  

 
แผนที่ หองบอลรูม 1, ชั้น 12, อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล 

อาคารจอดรถไทย ซีซี ทาวเวอร ถนนสาทร กทม 
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