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     วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป 2558 
 

 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท 
 

 

ส่ิงที่สงมาดวย (1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

(2) รายงานประจาํป 2557 พรอมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

และรายงานของผูสอบบัญช ี

(3) ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการทีค่รบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดาํรง

ตําแหนง (เอกสารประกอบสําหรบัวาระที่ 5) 

(4) หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานทีต่องใชเพื่อเขาประชุมผูถือ

หุน 

(5) รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

(6) ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกีย่วกับการประชุมผูถือหุน 

(7) แผนที่สถานที่จัดประชมุ 

 
 

 ดวยคณะกรรมการของบริษัทมมีติใหเรียกประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 

2558 เวลา 14.00 น. ณ หองสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

รายละเอียดทั่วไป 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557  โดยมี

รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย (1) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ได



 

 

บันทึกถูกตองเปนจริง ตามส่ิงที่สงมาดวย (1) จงึ

เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชมุผูถือหุนรับรองรายงานการ

ประชุมดงักลาว 

การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 

รายละเอียดทั่วไป 

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ปรากฏอยู

ในรายงานประจําป ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชมุผูถือหุนรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2558 ดังปรากฏในรายงานประจําป 2557 ตามส่ิงที่สง

มาดวย (2) 

การลงมติ เนื่องจากเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมตองออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุัตงิบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ประจําป ส้ินสุดวันที่  

 31 มีนาคม 2558 และรายงานของผูสอบบัญชี 

รายละเอียดทั่วไป 

งบการเงินประจาํป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําป ซึง่ไดผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว

โดยจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชมุผูถือหุนอนุมัติงบการเงินซึง่

ประกอบดวยงบแสดงฐาะนการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และ

งบกระแสเงินสด ประจาํป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

และรายงานของผูสอบบัญชี ตามส่ิงที่สงมาดวย (2) 

การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4         พิจารณาเรื่องเงินปนผล 

รายละเอียดทั่วไป 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับบริษัท

ขอ 48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไม



 

 

นอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่

กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมา

ใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ ตามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

บริษัทมีกาํไรจํานวน 91,938,126 บาท เห็นสมควรเสนอ

ใหท่ีประชุมผูถือหุนอนมุัติจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนใน

อัตราหุนละ 0.21 บาท หักดวยเงนิเงินปนผลระหวางกาล

ท่ีจายใหแกผูถือหุนไปแลวจํานวน 0.11 บาท เปนเงิน 

42,130,000 บาท คงเหลือเงินปนผลที่ตองจายเพิ่มเติม

ใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) เปนเงิน 

38,300,000 บาท (สามสิบแปดลานสามแสนบาท) โดย

กําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 17 

มิถุนายน 2558 รวบรวมรายชือ่โดยวิธิปดสมดุทะเบยีน

พักการโอนหุนในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และกําหนด

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวนัที่ 11 สิงหาคม 2558 

หมายเหต ุ

ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี

เงินปนผลได เนื่องจากบริษัทไดเสียภาษีไวแลวในอัตรา

รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ดงันั้น เครดิตภาษเีงินปนผล = 

20/80 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลป 2556 – 2557 มีดังนี 

รายการ ป 2556 ป 2557 

กําไรสุทธิ (บาท) 109,381,803 91,938,126 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.22 0.21 

- เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.12 0.11 

- เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน) 0.10 0.10 

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

รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน (บาท) 84,260,000 80,430,000 

อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 77.03 87.48 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 



 

 

วาระที่ 5        พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและกาํหนดอาํนาจ

กรรมการ 

รายละเอียดทั่วไป 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับบริษัทขอ 

21 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออก

จากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับฉลาก สวนป

หลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 

2558 น้ีมีกรรมการที่ตองออกตามวาร 1 คน คือ นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ ซึ่งดํารง

ตําแหนง กรรมการ กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ 

5.1        กระบวนการคัดเลือกผูดาํรงตาํแหนงกรรมการของบรษิัทไมไดผานคณะกรรมการสรร

หา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตัง้คณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม

คณะกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียไดรวมกันพจิารณาคุณสมบัติตาง ๆ โดยดูถึงความ

เหมาะสมดานคุณวฒุิ ประสบการณ และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชีพ 

รวมถงึผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบรษิัทในชวงที่ผานมาแลวเห็นวา ท่ี

ประชุมผูถือหุนควรเลือก นายอนนัต มนัสชินอภิสิทธิ์ ซึ่งพนจากตาํแหนงตามวาระ

กลับเขามาเปนกรรมการใหม 

 ท้ังนี้รายละเอยีดเกี่ยวกับ อายุ วฒุิการศกึษา ประสบการณการทาํงาน ปรากฏตาม

ส่ิงที่สงมาดวย (3) 

 อน่ึง ขอบังคับของบริษัทไดกาํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการบริษัทเปน

แบบการใชเสียงขางมาก 

5.2 เห็นสมควรกําหนดอาํนาจกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัไวคงเดิม ดงันี ้

   “นายประสาน อัครพงศพิศกัดิ์ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ  

  นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6         พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 

รายละเอียดทั่วไป 

ตามขอบังคับบริษัทขอท่ี 35 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน เบ้ียประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตาม

ขอบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทไมไดผาน

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบัน



 

 

บริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

อยางไรก็ตามการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการได

ผ านกา รพิ จ า รณาอย า ง รอบคอบจากที่ ป ร ะชุ ม

คณะกรรมการบริษัท โดยอางอิงจากการปฏิบัติงานที่

ผานมา ประสบการณ ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ 

รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 

และผลประกอบการของบริษัทแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือ

หุนควรอนุมัติใหจัดสรรคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 

2558 ในอัตราเดียวกันกับป 2557  ซึ่งชอมูลเปรียบเทียบ

คาตอบแทนกรรมการ ป 2556 -  2557 มีดังนี้ 

 

คาตอบแทนกรรมการ ป 2556 (บาท) ป 2557 (บาท)

 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ (ตอคร้ัง) 

- กรรมการ (ตอคร้ัง) 

 

20,000 

10,000 

20,000

10,000

คาเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอคร้ัง) 

- กรรมการ (ตอคร้ัง) 

 

20,000 

10,000 

20,000

10,000

โบนัส  

(มอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร)

4,000,000 4,000,000

  

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

 
วาระที่ 7         พิจารณาอนมุัติแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจาํป 2558 

รายละเอียดทั่วไป 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัท

ขอ 43 กําหนดให ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทน 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยท่ี กจ. 

39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะ

การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับท่ี 20) กําหนดใหบริษัท

จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบป

บัญชีติดตอกันโดยการหมุนเวียนไมจําเปนตองเปล่ียนบริษัทผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัท

สามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ันแทนผูสอบบัญชี

รายเดิมได โดยผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดตรวจสอบบัญชี



 

 

ตอเนื่องมาเปนเวลา 26 ป และสําหรับนางกิ่งกาญจน อัศวรังสฤษฎ ไดตรวจสอบบัญชี

ตอเนื่องมาเปนเวลา 5 ป 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลวเห็นวาที่ประชมุผูถือหุนควร

อนุมัติแตงตั้ง 

1)  นางกิง่กาญจน อัศวรังสฤษฎ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 

2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 

3)  นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 

4) นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 

จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2558 โดยใหคน
ใดคนหนึง่เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงนิของบริษัทโดย

กําหนดคาตอบแทนปละ 1,110,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดยีวกับป 2557 

ขอมูลประกอบการพจิารณา 

(1) ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตัง้ขางตนนั้นมีความเปนอิสระและไมมคีวามสัมพันธหรือมี
สวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของ

กับบุคคลดงักลาวแตอยางใดทัง้ส้ิน 

(2) ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตัง้ขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให

สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได 

(3) ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของผูสอบป 2556 – 2557 มีดังนี ้

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2556 (บาท) ป 2557 (บาท)

คาสอบบัญชี 1,110,000 1,110,000

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

 

บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มสิีทธิเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 โดยวิธกีารปดสมดุทะเบียนพักการโอนหุนในวันที1่8 มิถุนายน 2558 

  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชมุตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน และหาก

ทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะให  

1. นายวันชัย อํ่าพึง่อาตม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายเลิศ นิตยธีรานนท  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

หรือ บุคคลอื่นเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน 

 



 

 

อน่ึงบริษัทไดจดัเตรยีมหนังสือมอบฉันทะในการประชมุมาพรอมกันนี้แลว โปรดกรอกขอความและลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามส่ิงที่สงมาดวย (4) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  และขอความรวมมือสงมอบหนังสือ

มอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทลวงหนากอนวันประชมุอยางนอย 1 วัน เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการจดัประชมุ 

หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุม กอนเขารวมประชมุ โดย

บริษัทจะเปดลงทะเบยีน ตั้งแตเวลา 12.00 น.  

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                          
                 (นายวันชยั อํ่าพึ่งอาตม) 

        ประธานกรรมการ 

      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) 

 
 

 
        

                                                                                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

ของ 
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื่อวันที ่28 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม เลขที่ 889 ไทย ซซีี ทาวเวอร 

ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการของบริษัทผูเขารวมประชุม 

1. นายวันชัย อํ่าพึง่อาตม  ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีระ ณ วงัขนาย  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเลิศ นิตยธีรานนท  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายประสาน อัครพงศพิศักดิ ์  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจดัการ 

5. นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ ์  กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ 

6. นายสมนึก ธนะสาร  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

 

กรรมการของบริษทัที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายอนุรุธ วองวานิช  กรรมการ 

 

ผูสอบบัญชทีี่เขารวมประชุม 

1. นางกิง่กาญจน อัศวรังสฤษฎ  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

2. นายชยัณรงค บาลมงคล  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม 

1. นางนิตยา เกียรตเิสรีกุล  บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จาํกัด 

2. นางสาวสาธิมา จินตนเสรี  บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จาํกัด 

 

ในการประชุมคร้ังนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 218 ราย นับ

จํานวนหุนได 260,593,447 หุน คิดเปนรอยละ 68.04 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด ครบเปนองคประชุม

ตามขอบังคับขอ 39 ของบริษัท และมอบหมายให นางสาวสุคนธา เกษมสุข ชี้แจงวิธีปฏิบัตเิกีย่วกับการออกเสียง

ลงคะแนนในแตละวาระ ดังนี ้

 ผูถือหุนรายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทากับจาํนวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และ สามารถลงคะแนน

เสียง เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ เทากับจาํนวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดย

ใชใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1



 

 

 การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใน

แตละวาระเทานั้น โดยการยกมอืใหเจาหนาที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งด

ออกเสียง ดังกลาวมาหกัออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่

ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ ท้ังนี้หากคะแนนเสียงสวนใหญ เห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับบริษัทในเรื่อง

คะแนนเสียง ใหถือวาที่ประชมุใหความเห็นชอบหรืออนุมัตใินวาระนั้น ๆ ยกเวนระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงกอน และจึงจะเก็บใบ

ลงคะแนนของผูท่ีเห็นดวยทั้งหมด ในกรณีท่ีผูถือหุนไมไดลงคะแนนอยางใด ๆ จะถือวาเห็นดวย สําหรับผูถือหุนที่

ตองการกลับกอน   หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ทานผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานไดโดยสงใบลงคะแนน

ลวงหนาใหกับเจาหนาที ่ 

 ท้ังนี้ กอนลงมตใินแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถามในประเด็นที่เกีย่วของกับวาระนั้น ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซกัถาม กรุณาแจงชื่อ - นามสกุลหรือแสดงหมายเลขบัตรที่ไดรับ

ใหท่ีประชุมทราบกอนซกัถามหรอืแสดงความเห็นดวยทุกคร้ัง  

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผูถือหุนทุกทานคนื เมื่อเสร็จส้ินการประชุมเพื่อใชเปนหลักฐาน  

จากนั้น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมเร่ิมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ตามลําดับ

ดังตอไปน้ี 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

 

  ประธานนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่26 กรกฎาคม 2556 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาและมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ทําการปรับแกไขชื่อของผูถือหุนตามที่

ปรากฏในรายงานการประชุม วาระ 8 ใหถูกตอง จาก “นายชาญชัย คุณงาม” เปน “นายชชัชัย คณุงาม” และเห็น

ควรใหระบุหมายเลขหนาลงในเอกสารการประชุมของบริษัท  

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมตดิวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือ

หุน ประจําป 2556 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

• เห็นดวย 260,992,777 เสียง คดิเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปสิน้สุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 

ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานใหท่ี

ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึง่ปรากฏในสิง่ที่สงมาดวย (2) 

ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนงัสือเชิญประชุมแลว ตามรายละเอียด ดังนี ้



 

 

รายไดรวม:  บริษัทมยีอดรายได 3,395 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15.3% เทียบกับปกอน  

กําไรขั้นตน: บริษัทมีกาํไรขั้นตนของบริษัท 372 ลานบาท หรือ 11.06% ของยอดขาย ลดลง

ประมาณ 1% เทยีบกับปกอน 

            กําไรสุทธ:ิ  กําไรสุทธิของบริษัท 149 ลานบาท หรือ 4.4% ของยอดขาย ลดลงประมาณ 1.2% 

เมื่อเทยีบกับปกอน  

กําไรตอหุน:  ทําใหบริษัทมีกําไรตอหุนเทากับ 0.39 บาท / หุน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) = 6.25% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) = 11.97% 

                                                  อัตราสวนสภาพคลอง  อยูท่ี 2.06 เทา  

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

 ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2557 ตามทีเ่สนอ   

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดประจําป 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรายงานของผูสอบบัญชี 

 
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2557 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย (2) ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

นายวันชัย อํ่าพงึอาตม ประธานกรรมการ สอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะซกัถามหรือให

ขอเสนอแนะหรือไม  

มีผูถือหุนซักถาม และบริษัทไดตอบคําถาม ดงันี ้

1. นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร สอบถามวา เหตุใดบริษัทจึงมีหนี้สินหรือการกูยืมเงิน

ระยะส้ันจํานวนมาก และมีหนี้สินหรือการกูยืมเงินหรือหนี้สินระยะยาวจํานวนนอย 

 นายประสาน  อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา บริษัทมีการระบบควบคุมการกูยืมเงินที่

เขมงวด การที่บริษัทมีการกูเงินระยะยาวจํานวนนอยเนื่องจากเห็นวายังไมมีความจําเปน อีกทั้ง การกูยืมระยะส้ันมี

ความคลองตัวและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทมากกวา และทําใหบริษัทสามารถบริหารจัดการได

งาย 

2.  นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร สอบถามวา บริษัทมีการควบคุมสินทรัพยและหนี้สิน

อยางไร และมีชวงระยะเวลาการเก็บและจายหนี้สินอยางไร 

 นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ ชี้แจงวาบริษัทมีการควบคุมสภาพคลองระหวางสินทรัพย

และหนี้สินเปนอยางดี โดยมีอัตราสวนสภาพคลองถึง 2 เทา และมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเปนบวก ระยะเวลาในการ

เรียกเก็บเงินและการจายเงินของบริษัทมีความเหมาะสม ดังเชน ทรัพยสินหมุนเวียนใหมจะใชเวลาประมาณ 90 

วัน สําหรับสินคาคงคลัง บริษัทไดทําการควบคุม stock ในลักษณะเขามาและขายออกไปโดยเร็ว (fast in, fast 



 

 

out) จะไมมีการเก็บสินคาคงคลังไวนาน โดยใชระยะเวลาประมาณ 80 วัน และบริษัทมีหนี้สินและทรัสตรีซีทกับ

ธนาคาร ซึ่งมีระยะเวลาชําระเงินประมาณ 100 วัน   

 นายประสาน  อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทมีฐานลูกคาที่ดี และมีขอมูล

ของลูกคาเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถวางแผนและคาดการณความตองการของลูกคาได โดยที่บริษัทไมตองทํา

การเก็งกําไร ดังเชน เร่ืองการซื้อวัตถุดิบ บริษัทสามารถควบคุมตนทุนได และไมมีปญหาหากราคาวัตถุดิบปรับ

ราคาขึ้นหรือลง เนื่องจากบริษัทใชระบบการผลิตและการขายแบบ fast in, fast out  

3.   นายประวิทย วิโรจนวงษชัย สอบถามวา เหตุใดบริษัทจึงตองมีเงินสดหรือรายการ

เทียบเทาเงินสดในธนาคารเปนจํานวนมากตามที่ปรากฏในงบการเงิน และเหตุใดจึงไมนําเงินสดดังกลาวไปทําการ

ชําระหนี้บางสวน 

 นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ ชี้แจงวา จํานวนเงินดังกลาวในธนาคารสวนมากจะเปน

เช็คส่ังจายเงินจากลูกคา ณ วันส้ินเดือน ซึ่งตองรอระบบ Clearing ของธนาคาร และสามารถนําเงินสดมาใชไดใน

ตนเดือนถัดไป  

4.  นายประวิทย วิโรจนวงษชัย สอบถามวา การเก็บวัตถุดิบและสินคาของทางบริษัท ซึ่ง

มี เวลาประมาณ 80 วัน น้ัน มีความเสี่ยงหรือไมหากมีการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบ บริษัทสามารถขอปรับราคากับ

ลูกคาไดหรือไม 

 นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา 50% บริษัทไมสามารถขอปรับราคาได แต

บริษัทมีความเสี่ยงนอยมากเนื่องจากบริษัทมีฐานขอมูลของลูกคาและมีลูกคาเปนจํานวนมากซึ่งทําใหบริษัท

สามารถกระจายความเสี่ยงได รวมถึงบริษัทสามารถใชประสบการณและขอมูลดังกลาวมาบริหารจัดการและ

คาดการณความตองการของลูกคาไดลวงหนา  

5. นายประวิทย วิโรจนวงษชัย สอบถามวา บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจของ

บริษัทอยูเปนจํานวนเทาใด และการมีผูประกอบการหรือคูแขงรายใหมสงผลกระทบตอบริษัทหรือไม  

 นายประสาน  อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา การพิจารณาสวนแบงทางการตลาดสามารถ

ทําไดยาก เนื่องจากธุรกิจสแตนเลสสตีลน้ัน บางบริษัทไดนําเขามาจากตางประเทศ แตสถานะทางธุรกิจของบริษัท

หรืออํานาจการซื้อขายนั้น ปจุบันบริษัทเปนลูกคาอันดับ 3 ของ บมจ. ไทยนอกซ สําหรับกลุมยานยนตซึ่งทํารายได

ถึง 30% ของยอดขายของบริษัท บริษัทไดผลิตทอสแตนเลสเพื่อใชกับทอไอเสีย ถึงประมาณ 65% ของตลาด (ซึ่ง

ไมนับรวมโตโยตา) กรณีคูแขงรายใหมน้ัน อาจสงผลกระทบบางเล็กนอย เนื่องจากผูประกอบการรายใหมมักจะทํา

การลดราคาขายเพื่อใหลูกคาสนใจ ซึ่งบริษัทจะตองทําการลดราคาลงเพื่อสูราคากับคูแขงรายใหมดวย 

6. นายประวิทย วิโรจนวงษชัย สอบถามวา บริษัทสามารถลดปริมาณสินคาคงเหลือซึ่งมี

ถึง 36.2% ลง เพื่อท่ีจะลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตลาด ไดหรือไม  

 นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา บริษัทตองทําใหลูกคามั่นใจวาสินคาคงคลัง

ยังคงมีอยูและไมขาดสตอก ซึ่งจะเปนการประสานงานกันระหวางฝายการเงินและฝายขายของบริษัทใหมีความ

สมดุลเพื่อใหยอดของสินคาคงเหลือไมสูงหรือต่ําไป 

  7. นายประวิทย วิโรจนวงษชัย สอบถามเกี่ยวกับยอดหนี้สูญจํานวน  22 ลานบาท ของ

ทางบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท 



 

 

   นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา หนี้สินดังกลาวเกิดขึ้นนานแลวกอนการเขา

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งเปนลูกหนี้ท่ีมีปญหา แตในปจจุบันบริษัทไมมีหนี้สูญแลว  

   นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ทางบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนทาง

กฎหมายเพื่อใหมีการสืบทรัพยและบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินดังกลาว แตการตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ดังกลาวไมทําใหกระทบถึงกําไร-ขาดทุนของบริษัท เพราะไดสํารองไว 100% แลว  

8. นายธรรมรัตน ฌอภาสเสถียร  สอบถามวา บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องราคาของ

วัตถุดิบหรือไม สัดสวนของวัตถุดิบท่ีใชมีอยางไร มีการใชเหล็กเปนวัตถุดิบดวยหรือไม และการรวมมือกับบริษัท

ญ่ีปุนเปนอยางไร 

 นายประสาน  อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวาบริษัทใชวัตถุดิบหลักเปนสแตนเลสสตีล กวา

รอยละ 71 วัตถุดิบซึ่งเปนอโลหะ กวารอยละ 21 และวัตถุดิบซึ่งเปนเหล็กเคลือบสังกะสี กวารอยละ 8 ของยอดขาย 

ดังนั้นราคาเหล็กที่ตกลงจึงไมกระทบกับบริษัทเทาใด และบริษัทสามารถบริหารจัดการได  

 สําหรับการรวมมือกับทาง Mory Industries Inc ประเทศญี่ปุนนั้น บริษัทไดรวมลงทุน

ในบริษัทยอย คือ บริษัท ออโต เมททอล จํากัด โดยบริษัทถือหุน 60% และ Mory Industries Inc. ถือหุน 40% เปน

การรวมมือท้ังการเปนหุนสวนทางธุรกิจ และการจัดสงผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและฝกสอนทางเทคนิคแกพนักงาน

ของบริษัท 

9. นายประวิทย วิโรจนวงษชัย สอบถามวา บริษัทไดมีการคาดการณธุรกิจของบริษัทที่

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต ในชวง 6 เดือนขางหนาไวหรือไม อยางไร   

 นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวาธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมตรง

กลางที่เชื่อมตอระหวางผูผลิตวัตถุดิบและผูผลิตชิ้นสวนสงใหโรงงานนําไปประกอบ ซึ่งในปน้ีเห็นวาธุรกิจยานยนต

จะอยูในชวงคงตัว แตการขายในภายในประเทศจะไมมากเทาในป 2012 – 2013 เนื่องมาจากโครงการรถคันแรก

ในชวงปกอนๆ แตการสงออกรถยนตในป 2014 น้ีและปตอๆ ไปมีแนวโนมท่ีจะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากได

มีการตั้งโรงงานผลิตรถยนตหลายแหงในประเทศไทย   

  10.  นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร สอบถามวา บริษัทมีการเลนหุนดวยหรือไม เนื่องจากเห็น

วางบการเงินขอบริษัท มีการระบุถึงผลกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคาหลักทรัพยเผ่ือขาย 

   นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา บริษัท เง็กเซงเชียง เม็ททอล จํากัด (บริษัท 

เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดมีการนําเงินไปลงทุนบางแตในจํานวนเงินที่นอยมาก แต

สําหรับบริษัทเองไมไดมีการลงทุนหรือเลนหุนแตอยางใด      

 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสยีงดงันี ้

• เห็นดวย 261,905,679 เสียง คดิเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  4   พิจารณาเร่ืองเงนิปนผล 
 
  ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงตอท่ี

ประชุมวา ตามงบกําไรขาดทุนของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมกีําไร จํานวน 109,381,803 บาท 

(หนึ่งรอยเกาลานสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสามบาท) จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปน

ผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค) หักดวยเงินปนผลระหวางกาลทีจ่ายใหผูถือหุนไปแลว

จํานวน 0.12 บาท เปนเงิน 45,960,000 บาท คงเหลือเงินปนผลที่ตองจายเพิม่เตมิใหแกผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 

บาท เปนเงิน 38,300,000 บาท   

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนมุัติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตรา

หุนละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค) หักดวยเงินปนผลระหวางกาลที่จายใหผูถือหุนไปแลวจาํนวน 0.12 บาท 

คงเหลือเงินปนผลที่ตองจายเพิ่มเติมใหแกผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 38,300,000 บาท โดยจายใหแกผู

ถือหุนที่มีรายชื่อในสมดุทะเบยีนในวันปดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน คือวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และกําหนด

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวนัที่ 8 สิงหาคม 2557 ดวยคะแนนเสียง ดงันี้ 

• เห็นดวย 261,915,679 เสียง คดิเปนรอยละ 100 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตําแหนงตามวาระและกาํหนด
อํานาจกรรมการ 

 
  ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงตอท่ี

ประชุมวา ในการประชมุสามัญผูถือหุนครั้งแรกของทุกป จะตองมีกรรมการออกจากตาํแหนงเปนจํานวนหนึง่ใน

สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออกจากตาํแหนงในปแรกและปท่ีสอง ภายหลังจดทะเบยีน

บริษัทใหใชวิธจีับสลาก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตาํแหนง ซึ่งใน

ปน้ีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระคือ นายวันชัย อํ่าพึ่งอาตม (ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ), นายเลิศ นิตยธีรานนท (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ) และ นายอนุรุท วองวานชิ (กรรมการ) จึง

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาํหนดอํานาจกรรมการของ

บริษัท 

 5.1  การเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 



 

 

  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเลือกตั้ง นายวันชยั อํ่าพึ่งอาตม (ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ), นายเลิศ นิตยธีรานนท (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ) และ นายอนุรุท วองวานิช 

(กรรมการ) กลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังนี้ 

  (1)  นายวันชัย อํ่าพึง่อาตม 

• เห็นดวย 261,915,578 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 ของจํานวนหุนทั้งหมด

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 101 เสียง คดิเปนรอยละ 0.0001 ของจาํนวนหุนทัง้หมดของผูถือหุน

ท่ีเขารวมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (2)  นายเลิศ นิตยธีรานนท 

• เห็นดวย 261,915,679 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจาํนวนหุนทัง้หมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

  (3)  นายอนุรุท วองวานชิ 

• เห็นดวย 261,915,578 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 ของจํานวนหุนทั้งหมด

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 101 เสียง คดิเปนรอยละ 0.0001 ของจาํนวนหุนทัง้หมดของผูถือหุน

ท่ีเขารวมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คดิเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทัง้หมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 5.2 การกาํหนดอํานาจกรรมการบริษทั  

   ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเหน็สมควรกาํหนดอํานาจกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทไวคงเดมิ กลาวคือ “นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ นาย

อนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสําคัญของบริษทั” ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2557 
 
  ประธานมอบหมายให นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2557 ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับป 2556 ดังนี้ 

 (1) คาเบีย้ประชุมคณะกรรมการ  

-  ประธานกรรมการ จํานวน 20,000 บาท ตอคร้ัง 



 

 

-  กรรมการ จาํนวน 10,000 บาท ตอคน/คร้ัง 

 (2) คาเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 20,000 บาท ตอคร้ัง 

   - กรรมการตรวจสอบ จํานวน 10,000 บาท ตอคน/คร้ัง 

  (3) โบนัส เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท  

   และมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร  

 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนมุัติใหจดัสรรคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 

2557 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดงันี ้

• เห็นดวย 261,915,578 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่

เขารวมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 101 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนทีเ่ขารวม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  7   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2557 
 
  ประธานมอบหมายให นายอนนัต มนัสชินอภิสิทธิ์ กรรมการบริหาร นําเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน โดยคาตอบแทนที่เสนอน้ีเปนอัตราเดียวกับป 2556  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตัง้ นางกิ่งกาญจน อัศวรงัสฤษฎ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวพิมพใจ 

มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดย

กําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีปละ 1,110,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดงันี ้

• เห็นดวย 261,915,578 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่

เขารวมประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 101 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนทีเ่ขารวม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจาํนวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ 
 
  นายวันชัย อํ่าพึง่อาตม ประธานกรรมการ สอบถามวามีผูถือหุนทานใด จะซักถามหรือให

ขอเสนอแนะหรือไม 

  มีผูถือหุนซักถาม และบริษัทไดตอบคําถาม ดงันี ้



 

 

  นางรุงศรี เจยีรนัยขจร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย ไดสอบถามวา บริษัทสนใจ

เขารวมโครงการตอตานการทุจริตของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หรือไม และมีแนวทางหรือ

แผนการเขารวมโครงการดังกลาวอยางไร 

  นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ชี้แจงวา บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการตอตาน

การทุจริตและใหสินบน เนื่องจากบริษัทไมเห็นดวยกับการกระทําดังกลาว และจะไมทําการคาขายกับลูกคาหรือ

หนวยงานใดที่มีการเรียกรับเงินสินบน ท้ังนี้ สําหรับโครงการตอตานการทุจริตของทาง IOD บริษัทยินดีท่ีจะใหความ

รวมมือและเขารวมในโครงการดังกลาว 

ประธานกลาวปดประชมุเมื่อเวลา 15.30 น. 
 

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

                                   (นายวันชัย อํ่าพึ่งอาตม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 2

6 ∫√‘…—∑ ‚≈À–°‘® ‡¡Á∑∑Õ≈ ®”°—¥ (¡À“™π) 

ขอมูลสำคัญทางการเงิน 
 
 ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠∑“ß°“√‡ß‘π ∫√‘…—∑ ‚≈À–°‘® ‡¡Á∑∑Õ≈ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈– ∫√‘…—∑¬àÕ¬ : 
 
  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ¡’π“§¡  
 2554 2555 *2556 2557 2558 
 
ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ (≈â“π∫“∑) 
√“¬‰¥â√«¡ 2,454.35 2,321.94 2,943.54 3,394.52 3,416.17 
√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ·≈–∫√‘°“√ 2,415.00 2,287.87 2,889.38 3,358.67 3,372.45 
°”‰√¢—Èπμâπ 277.84 250.18 347.32 371.56 346.26 
°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π 196.65 166.24 254.20 232.11 220.45 
°”‰√ ÿ∑∏‘ 139.11 96.72 165.90 148.65 137.55 
 
ß∫¥ÿ≈ (≈â“π∫“∑) 
 ‘π∑√—æ¬å√«¡ 1,493.00 1,541.23 2,459.88 2,297.37 2,395.51 
Àπ’È ‘π√«¡ 582.22 533.99 1,072.66 845.43 875.28 
 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√«¡ 910.78 1,007.24 1,387.22 1,451.94 1,520.23 
 
μàÕÀÿâπ “¡—≠¡Ÿ≈§à“∑’Ëμ√“‰«â 1 ∫“∑ 
¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’μàÕÀÿâπ (∫“∑) 2.64 2.73 3.17 3.32 3.47 
°”‰√ (¢“¥∑ÿπ) μàÕÀÿâπ (∫“∑) 0.43 0.30 0.50 0.39 0.36 
‡ß‘πªíπº≈ μàÕÀÿâπ (∫“∑) 0.22 0.14 0.22 0.22 0.21 
 
Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë ”§—≠ 
Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ (%) 11.50% 10.94% 12.02% 11.06% 10.27% 
Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ (%) 5.67% 4.17% 5.64% 4.38% 4.03% 
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (%) 17.40% 11.26% 15.91% 11.97% 10.59% 
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å (%) 9.66% 6.38% 8.29% 6.25% 5.86% 
Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (‡∑à“) 1.98 2.27 1.84 2.06 2.08 
Õ—μ√“ à«πÀπ’È ‘πμàÕ à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (‡∑à“) 0.64 0.53 0.77 0.58 0.58 
 
* 2556 - ª√—∫ª√ÿß„À¡à®“°°“√„™â¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫„À¡à‡√◊ËÕß¿“…’‡ß‘π‰¥â 
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ผลประกอบการตามงบการเงินรวม สำหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 - 2558 
 

 √“¬‰¥â√«¡ (≈â“π∫“∑) °”‰√¢—Èπμâπ (≈â“π∫“∑) 

 °”‰√ ÿ∑∏‘ (≈â“π∫“∑) °”‰√ (¢“¥∑ÿπ) μàÕÀÿâπ (∫“∑) 

 Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (‡∑à“) Õ—μ√“ à«πÀπ’È ‘πμàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (‡∑à“) 

 Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å (%) Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (%) 

2,454.35 2,321.94 

2,943.54 

3,416.17 3,394.52 

31 ¡’.§. 
2554 

31 ¡’.§. 
2555 

31 ¡’.§. 
2556 

31 ¡’.§. 
2557 

31 ¡’.§. 
2558 

139.11 

96.72 

165.90 

137.55 
148.65 

31 ¡’.§. 
2554 

31 ¡’.§. 
2555 

31 ¡’.§. 
2556 

31 ¡’.§. 
2557 

31 ¡’.§. 
2558 

9.66% 

6.36% 

8.29% 

5.86% 6.25% 

31 ¡’.§. 
2554 

31 ¡’.§. 
2555 

31 ¡’.§. 
2556 

31 ¡’.§. 
2557 

31 ¡’.§. 
2558 

1.98 
2.27 

1.84 
2.08 2.06 

31 ¡’.§. 
2554 

31 ¡’.§. 
2555 

31 ¡’.§. 
2556 

31 ¡’.§. 
2557 

31 ¡’.§. 
2558 

277.84 
250.18 

347.32 346.26 
371.56 

31 ¡’.§. 
2554 

31 ¡’.§. 
2555 

31 ¡’.§. 
2556 

31 ¡’.§. 
2557 

31 ¡’.§. 
2558 

0.43 

0.30 

0.50 

0.36 
0.39 

31 ¡’.§. 
2554 

31 ¡’.§. 
2555 

31 ¡’.§. 
2556 

31 ¡’.§. 
2557 

31 ¡’.§. 
2558 

17.40% 

11.26% 

15.91% 

10.59% 
11.97% 

31 ¡’.§. 
2554 

31 ¡’.§. 
2555 

31 ¡’.§. 
2556 

31 ¡’.§. 
2557 

31 ¡’.§. 
2558 

0.64 

0.53 

0.77 

0.58 0.58 

31 ¡’.§. 
2554 

31 ¡’.§. 
2555 

31 ¡’.§. 
2556 

31 ¡’.§. 
2557 

31 ¡’.§. 
2558 



































































































 

 

ขอมูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนง 

 

ชื่อ – นามสกุล    : นายอนันต  มนัสชินอภิสทิธิ ์
อาย ุ     : 52 ป 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตงตั้ง   : กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

 

การศึกษา     : ปริญญาโทบัญชี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

                                                                      : ปริญญาตรบีัญชี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) จํานวน 1 หลักสูตร 

      Director Accreditation Program DAP 92/2007 

 

ประสบการณทํางาน (ในชวง 5 ป)         : ป 2548-ปจจุบัน, กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

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

     : ป 2551-ปจจุบัน, กรรมการ, บริษัท สเตนเลสทางเลือก จํากัด 

      

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท  : กรรมการ, กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบรษิัท 

      (3 ป : กรกฎาคม 2555 – ปจจุบัน) 

 

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

การถือหุนในบริษัท    : ไมมี (คดิเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

 

ผูไดรับการ 

เสนอชื่อเปน

กรรมการ 

               บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                 กิจการอ่ืน

         ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

    การดํารงตําแหนงใน 

กิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง

     กับธุรกิจของบริษัท จํานวน               ตําแหนง จํานวน               ตําแหนง

นายอนันต 

มนัสชินอภิสิทธิ์ 

- - - -               - ไมมี - 

 

การมีสวนไดสวนเสียกบับริษัท/ บริษัทใหญ/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยงในปจจุบนั 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
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                    (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
เลขทะเบียนผูถือหุน  ____________________                                                          

      เขียนที_่____________________________________ 
       

      วันที่________เดือน_______________พ.ศ.________ 

(1) ขาพเจา_________________________________________________สัญชาติ________________ 

อยูบานเลขที่_______________ถนน_______________________ตําบล/แขวง____________________________ 

อําเภอ/เขต______________________จังหวัด____________________รหัสไปรษณีย______________________ 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

โดยถือหุนจาํนวนทั้งส้ินรวม________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_____________________

เสียงดงันี ้

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   อํ่าพึ่งอาตม   อายุ   67   ป   ตําแหนง ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ 

                                            และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   ที่อยู  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 66/1 หมูท่ี 6 ถนนสุขสวัสดิ์  

                             ตําบลบางจาก   อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  

หรือ     
       3.  นายเลิศ  นิตยธีรานนท อายุ 53 ป   ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

     ที่อยู  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 66/1 หมูท่ี 6 ถนนสุขสวัสดิ์  

                             ตําบลบางจาก   อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  ในวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558  เวลา 14.00 น. ณ หองสุรศักดิ์ 1 
ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร เลขที่ 33/1  ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เม่ือวันที่  

   28 กรกฎาคม  2557 

 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
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   วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป สิ้นสุดวันที่ 31 
  มีนาคม 2558 
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

    วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ 
   กระแสเงินสด ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และรายงานของ 
   ผูสอบบัญชี 
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

     วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองเงนิปนผล 
 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 

      วาระที่ 5            พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องจากตําแหนงตามวาระและกําหนด
   อํานาจกรรมการ 

 

5.1    พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

5.2   พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ 
  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

    วาระที่  6         พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  



 

 

     วาระที่ 7           พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษทัและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2558 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 
 

      วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ให

ถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถกูตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไม

ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมกีารพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถงึกรณีท่ี

มีการแกไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน

ขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่

ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ        ผูมอบฉันทะ  ลงชื่อ    ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                                     )                          (                                                     ) 
 
 

 
               ลงชื่อ    _______ ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                                        (                                                     ) 
 
 
 
               ลงชื่อ    ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                                        (                                                     ) 
 

หมายเหต ุ
 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 



 

 

ใบประจําตอแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  ในวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558  เวลา 14.00 น. ณ 
หองสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตนิ แกรนด สาทร เลขที่ 33/1  ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
 

วาระที ่    เร่ือง       _________ 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 

วาระที ่    เร่ือง         

 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

วาระที ่    เร่ือง         
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทกุประการ 
 

 
ลงชื่อ        ผูมอบฉันทะ  ลงชื่อ _________  ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                                     )                          (           _______                             ) 
 
 
 
               ลงชื่อ _________  ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                                        (       ________                                ) 
 

 
 

               ลงชื่อ _________  ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                                        (           ________                            ) 
 

 



 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุม 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผู

ถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กมุภาพันธ 2542 โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปน

แนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึง่จะเปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย และ

เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบรษิัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน 

บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมกีารตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มี

สิทธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการยื่นแสดงเอกสาร

หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะ

พิจารณาเห็นเหมาะสม 

 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจําตวัของผูถือหุน (บัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกจิ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตวัของผูมอบอาํนาจ และบัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 

2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลง

นามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ของผูรับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) บัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลง

นามในหนงัสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ของผูรับมอบฉันทะ 

 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นใน

ตางประเทศ ควรมีการรับรองลายมอืชื่อโดย      โนตารีพับบลิค 

 

 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุมไดตั้งแต  เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป 
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ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  

หมวดที่ 5  คณะกรรมการ 
 

ขอ 21. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่

จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสามกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง

ในปแรก และปท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคน

ท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม

ก็ได 

หมวดที่ 6  การประชุมผูถือหุน 
ขอ 37. คณะกรรมการตองจัดใหมกีารประชุมผูถือหุนเปนการประชมุสามญัประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแต

วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบรษิัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากทีก่ลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเหน็สมควร 

 ผูถือหุนรวมกันนับจาํนวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดท้ังหมดหรือผู

ถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุนที่จาํหนายไดท้ังหมดไดเขาชื่อ

กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชมุผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบเุหตุผลและวัตถุประสงคในการ

ท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชดัเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจดัใหมกีารประชมุผูถือหุน

ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอ 38. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ือง

ท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและ 

จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจงัหวดัอันเปน    

ท่ีตั้งของสํานักงานใหญ หรือท่ีอ่ืนใดกต็าม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 
 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 

คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่

จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่ง

มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการ

ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และให

สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค

ประชุม 
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ท้ังนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น   ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 

 ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนัง่เปนประธานที่ประชุม ถาไมมตีัวประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง

ซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
 

ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออก

เสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตาม

แบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

ขอ 42. มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจาํหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแก

บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ    

บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ

รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุนหรือหุนกู หรือหลักทรัพยอ่ืนใด ท่ีอาจกระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
 

 ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาํปพึงกระทํามีดังนี ้

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

  (2) พิจารณาและอนุมัตงิบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชท่ีีผานมา 

  (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (5) แตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

  (6) กิจการอื่น ๆ 

 



 

 

 

 
แผนที่ หองสุรศักด์ิ 1, ช้ัน 11, โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร 
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