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เร่ือง ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
 

เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
สิง่ที่สง่มำด้วย (1)  ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 

(2) รำยงำนประจ ำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำร
เปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ
รำยงำนของผู้สอบบญัชี ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code) 

(3) ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ที่จะได้รับกำรแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร (เอกสำรประกอบส ำหรับ
วำระท่ี 5) 

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

 

 ด้วยคณะกรรมกำรของบริษัทมมีติให้เรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 25 กรกฎำคม 
2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 (อำคำรจอดรถ) เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวง
ยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบยีบวำระดงัตอ่ไปนี ้

 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 

รำยละเอียดทัว่ไป 
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 26 กรกฎำคม 2561 โดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุ (สิง่ที่สง่มำด้วย (1) 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ได้

บนัทกึถกูต้องเป็นจริง ตำมสิง่ที่สง่มำด้วย (1) จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำร
ประชมุดงักลำ่ว 

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
 
 

**งดแจกของช ำร่วย** 



 

  

วำระท่ี 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
รำยละเอียดทัว่ไป 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2562 ปรำกฏอยู่
ในรำยงำนประจ ำปี ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี  ้

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 
2562 ดงัปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 ตำมสิง่ที่สง่
มำด้วย (2) 

กำรลงมติ เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อรับทรำบ จึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนมุตังิบกำรเงินซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ  
 งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี  
 31 มีนำคม 2562 และรำยงำนของผู้สอบบญัชี 

รำยละเอียดทัว่ไป 
งบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี ซึง่ได้ผำ่นกำร
สอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแล้ว
โดยจดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบกำรเงินซึง่

ประกอบด้วยงบแสดงฐำะนกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และ
งบกระแสเงินสด ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2562
และรำยงำนของผู้สอบบญัชี ตำมสิง่ที่สง่มำด้วย (2) 

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 4         พิจำรณำเร่ืองเงินปันผล 
รำยละเอียดทัว่ไป 
ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
48 ก ำหนดว่ำบริษัทจะต้องจัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 383,000,000 บำท และมีทนุส ำรอง
ตำมกฎหมำยจ ำนวน 38,300,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรง
ตำมข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงไมต้่องจดัสรรเพิ่มเติมอีก 
 



 

  

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกั
ภำษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำที่
ก ำหนดข้ำงต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดงักลำ่วมำ
ใช้เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไปตำมนโยบำยของ
บริษัท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร ตำมงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 

บริษัทมีก ำไรจ ำนวน 142,809,411 บำท เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.37 บำท (สำมสบิเจ็ดสตำงค์) หกั
ด้วยเงินเงินปันผลระหวำ่งกำลที่จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้ว
จ ำนวน 0.19 บำท เป็นเงิน 72,770,000 บำท คงเหลอื
เงินปันผลที่ต้องจำ่ยเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 
บำท (สบิแปดสตำงค์) เป็นเงิน 68,940,000 บำท (หกสบิ
แปดล้ำนเก้ำแสนสีห่มื่นบำท) โดยบริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2562 
(Record Date) และก ำหนดจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในวนัท่ี 9  สงิหำคม 2562 
หมำยเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี
เงินปันผลได้ เนื่องจำกบริษัทได้เสยีภำษีไว้แล้วในอตัรำ
ร้อยละ 20 ของก ำไรสทุธิ ดงันัน้ เครดิตภำษีเงินปันผล = 
20/80 
 

ข้อมลูเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2560 – 2561 มีดงันี ้
รำยกำร ปี 2560 ปี 2561 

ก ำไรสทุธิ (บำท) 188,969,064 142,910,235 
กนัเงินส ำรองตำมกฎหมำย  - - 
เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 0.45 0.37 
- เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุ้น) 0.20 0.19 
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บำท/หุ้น) 0.25 0.18  
จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 383,000,000 383,000,000 
รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 172,350,000 141,710,000  
อตัรำเงินปันผลจ่ำยตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 91.21 99.23  
กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

 



 

  

วำระท่ี 5        พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 
รำยละเอียดทัว่ไป 
ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
21 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ จะต้องมีกรรมกำรที่ต้องออกจำก
ต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด กรรมกำรที่จะต้องออก
จำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบัฉลำก สว่นปี
หลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ซึ่งในปี 
2562 นี ้มีกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 3 คน ดงันี ้

 
รำยช่ือ ต ำแหนง่ 

(1) นำยประสำน  อคัรพงศ์พิศกัดิ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผู้จดักำร 

(2) นำยธีระ  ณ วงัขนำย กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

(3) นำยสมนกึ  ธนะสำร กรรมกำร และ กรรมกำรบริหำร 
 
ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 นี ้บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อยสำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรได้เป็นกำรลว่งหน้ำ 
ระหว่ำงวนัที่ 3 เมษำยน 2562 ถึงวนัที่ 7 พฤษภำคม 2562 โดยมีกำรประชำสมัพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซด์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดแจ้งควำมจ ำนงในเร่ืองดงักลำ่ว 

 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

5.1 คณะกรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีได้ร่วมกนัพิจำรณำและเห็นชอบกบัข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจำรณำเลอืกตัง้ นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์, นำยธีระ ณ วงัขนำย และ นำย
สมนกึ ธนะสำร ซึง่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระกลบัเข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่และด ำรง
ต ำแหนง่ตำมเดมิ 

 ทัง้นีร้ำยละเอยีดเก่ียวกบั อำย ุวฒุิกำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปรำกฏตำม
สิง่ที่สง่มำด้วย (3) 

 อนึง่ ข้อบงัคบัของบริษัทได้ก ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทเป็น
แบบกำรใช้เสยีงข้ำงมำก 

5.2 เห็นสมควรก ำหนดอ ำนำจกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทไว้คงเดิม ดงันี ้
 “นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ นำยสมนกึ ธนะสำร นำยวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ์ 
กรรมกำรสองในสำมคนนี ้ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท” 

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

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


 

  

 
วำระท่ี 6            พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 

รำยละเอียดทัว่ไป 
ตำมข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน เบีย้ประชุม บ ำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตำม
ข้อบงัคบัหรือตำมที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ 
 
เพื่อให้คณะกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม และเป็นธรรม คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจึงได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนโดยพิจำรณำหน้ำที่  บทบำท และควำมรับผิดชอบ ผลกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีผำ่นมำ ประสบกำรณ์ รวมถึงกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และ
ผลประกอบกำรของบริษัท จึงก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 ไว้ตำม
ตำรำงท้ำยนี ้โดยกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นว่ำที่ประชุมผู้
ถือหุ้นควรอนมุตัิให้จดัสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับ
ปี 2562  ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 
2560 -  2562 มีดงันี ้
 

คำ่ตอบแทนกรรมกำร ปี 2560 
(บำท) 

ปี 2561 
(บำท) 

ปี 2562 
(บำท) 

 คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำร (ตอ่ครัง้) 
- กรรมกำร (ตอ่ครัง้) 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (ตอ่ครัง้) 
- กรรมกำร (ตอ่ครัง้) 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

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

 
 

30,000 
20,000 

 
 

30,000 
20,000 

 
 

30,000 
20,000 

โบนสั  
(มอบหมำยให้คณะกรรมกำรเป็นผู้จดัสรร) 

4,000,000 - - 

   * กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะไมไ่ด้รับคำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 
 



 

  

กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุ 

วำระท่ี 7         พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประจ ำปี 2562 
รำยละเอียดทัว่ไป 
ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
43 ก ำหนดให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
นอกจำกนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ก ำหนดให้บริษัทจัดให้มีกำร
หมนุเวียนผู้สอบบญัชี หำกผู้สอบบญัชีดงักลำ่วปฏิบตัิหน้ำที่มำแล้ว 7 รอบปีบญัชีไมว่่ำ
จะติดตอ่กนัหรือไม ่โดยบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรำยนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ 
เมื่อพ้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้ สอบบัญชีจำกบริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้ตรวจสอบบญัชีตอ่เนื่องมำเป็นเวลำ 31 ปี นอกจำกนี ้บริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทยอ่ย
ด้วย 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วเห็นวำ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควร
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อวีำย 
จ ำกดั ดงัมีรำยช่ือตอ่ไปนี ้ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ ำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท ำ
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของ
บริษัท โดยก ำหนดคำ่ตอบแทนปีละ 1,170,000 บำท 

 
        ชือผู้สอบบญัชีรับอนญุำต   ทะเบียนเลขที ่     จ ำนวนปีที่เป็น 

   ผู้สอบของบริษัท 
(1) นำงก่ิงกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์        4496            2 
(2) นำยชยพล ศภุเศรษฐนนท์        3972            - 
(3) นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท์        5872            - 
(4) นำงสำวอรวรรณ เตชวฒัน์สริิกลุ        4807            - 

 
ข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำ 
(1) ผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ข้ำงต้นนัน้มีควำมเป็นอิสระและไมม่คีวำมสมัพนัธ์หรือมี

สว่นได้เสยีในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใดทัง้สิน้ 

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



 

  

(3) ข้อมลูเปรียบเทยีบคำ่สอบบญัชีของผู้สอบปี 2560 – 2562 มีดงันี ้
ปี 2560 2561 2562 

คำ่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,170,000 บำท 1,170,000 บำท 1,170,000 บำท 
คำ่บริกำรอ่ืนๆ(Non-Audit Fee) - - - 

 
กำรลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วำระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 
 

บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
ในวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2562 (Record Date) 
  

จึงขอเรียนเชิญทำ่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชมุตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักลำ่วโดยพร้อมเพรียงกนั และหำก
ทำ่นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ ทำ่นสำมำรถมอบฉนัทะให้  

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

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

      ขอแสดงควำมนบัถือ 
                                                                                

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



 

  

 
 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2561 
ของ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 (อำคำรจอดรถ) เลขที ่43 
อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 

นำงสำวสุคนธำ เกษมสุข ผู้ ด ำเนินกำรประชุม กล่ำวต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2561 ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) โดยแจ้งตอ่ที่ประชมุว่ำ ในกำรประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้น
เข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะจ ำนวน 230 รำย นบัจ ำนวนหุ้นได้ 266,228,842 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 69.51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะน ำ
ผู้ เข้ำร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมกำรของบริษัทผู้เข้ำร่วมประชุม 

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

- 
 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้ำร่วมประชุม 

1. นำงก่ิงกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

2. นำงสำวภวดี สงัขะวฒันะ  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

3. นำงสำวพริม วชรประภำ  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

4. นำงสำวปัทมำ วนัประสทิธ์ิพร บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 



 

  

ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำร่วมประชุม 
1. นำงนิตยำ เกียรตเิสรีกลุ  บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ ำกดั 
2. นำงสำวศิรำนชุ ชลำนนท์นิวฒัน์ บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ ำกดั 
 

นำงสำวสคุนธำ เกษมสขุ ได้ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบักำรออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระ ดงันี ้
 วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวำระ ผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
จ ำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉนัทะมำ และสำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในแต่ละวำระ เท่ำกับจ ำนวนหุ้ นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้ นได้รับ  ณ ตอน
ลงทะเบียน 
 กำรนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพำะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใน
แต่ละวำระเท่ำนัน้ โดยกำรยกมือเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ไปเก็บบตัรลงคะแนนและน ำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียงดังกล่ำวมำหักออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นด้วยในวำระนัน้ ๆ ทัง้นีห้ำกคะแนนเสียงสว่นใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทใน
เร่ืองกำรลงคะแนนเสียง ให้ถือว่ำที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบและอนมุตัิในวำระนัน้ ๆ ส ำหรับบตัรลงคะแนนใดที่มี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวำ่เป็นบตัรเสยี  และไมน่ ำมำนบัเป็นคะแนนเสยีง  

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

ฉนัทะเป็นคสัโตเดียนท่ีสำมำรถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระออกเป็น เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง มำกน้อยเพียงใด ในแตล่ะควำมเห็นได้ 

(4) กรณีบตัรลงคะแนนช ำรุด จนไมส่ำมำรถวินจิฉยัได้วำ่ผู้ลงคะแนนมคีวำมประสงค์จะลงคะแนน
เช่นใด 

 
ส ำหรับระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ จะเก็บบตัรลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทัง้หมด  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้
ลงคะแนนอย่ำงใด ๆ จะถือว่ำเห็นด้วย ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ต้องกำรกลบัก่อน   หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวำระใด ผู้
ถือหุ้นสำมำรถใช้สทิธิได้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้ำให้กบัเจ้ำหน้ำที่  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวำระ จะเปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำประชุมซกัถำมในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวำระนัน้ ๆ 
ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ต้องกำรซกัถำม กรุณำแจ้ง ช่ือ  นำมสกุล ให้ที่ประชุมทรำบก่อนซกัถำม
หรือแสดงควำมเห็นด้วยทกุครัง้  

บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุทำ่นคืน เมื่อเสร็จสิน้กำรประชมุเพื่อใช้เป็นหลกัฐำน  
ผู้ด ำเนินกำรประชุมสอบถำมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด จะซกัถำมเก่ียวกบัวิธีกำรลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่

ปรำกฏวำ่มีผู้ใดซกัถำม จึงเชิญประธำนฯ ที่ประชมุกลำ่วเปิดกำรประชมุ 
 จำกนัน้ ประธำนฯ แจ้งว่ำขณะนีผู้้ ถือหุ้ นมำประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมเร่ิม
พิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ตำมล ำดบัดงัตอ่ไปนี ้
 
 



 

  

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2560 
 
  ประธำนแจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ บริษัทได้จดัสง่รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
ซึง่ประชมุไปแล้วเมื่อวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2560 ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทำ่น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ดงันัน้ จึงขอให้ผู้
ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่ว 

ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยัหรือข้อคิดเห็นประกำรใดหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏ
วำ่มีผู้ใดซกัถำม จำกนัน้ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

 
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 

2560 ตำมที่ประธำนเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นด้วย 268,766,799 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 รวม 268,766,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุม และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561 
 

ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำบริษัทได้น ำส่งหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่ำน
ทรำบลว่งหน้ำแล้ว และมอบหมำยให้ นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนให้ท่ีประชุม
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ รำยงำนตอ่ท่ีประชุมเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบ
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ดงันี ้

รำยได้รวม:  บริษัทมียอดรำยได้รวม 3,408 ล้ำนบำท โดยด้ำนปริมำณอยู่ในระดบัเดียวกบัปี
ก่อน แตท่ำงด้ำนรำคำเพิ่มขึน้ 5.6% เทียบกบัปีก่อน 

ก ำไรขั ้นต้น : บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นของบริษัท 482 ล้ำนบำท คิดเป็น 14.3% ของยอดขำย 
เพิ่มขึน้ 1.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

            ก ำไรสุทธิ:  ก ำไรสทุธิของบริษัท 208 ล้ำนบำท คิดเป็น 6.2% ของยอดขำย เพิ่มขึน้ประมำณ 
0.7% เทียบกับปีก่อน โดยสำเหตุหลักมำจำกยอดขำยที่เพิ่มขึน้ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่ม



 

  

อตุสำหกรรมที่ท ำก ำไรเป็นหลกัให้กบับริษัท รวมทัง้กำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำรบริหำรต้นทุนในขบวนกำรผลิต
เป็นผลให้ต้นทนุลดลงและก ำไรเพิ่มขึน้ 

ก ำไรต่อหุ้น:  บริษัทมีก ำไรตอ่หุ้นเทำ่กบั 0.54 บำท / หุ้น 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (ROA) = 8.99% 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) = 14.43% 

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง = 2.91 เทำ่ เพิ่มขึน้จำกปีที่แล้ว 
  อตัรำสว่นหนีส้นิ/สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E RATIO) อยูท่ี่ 0.40 เทำ่ ซึง่ลดลงจำกปีที่แล้ว 
 

ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด จะซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมี
ผู้ใดซกัถำม 

ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2561 
ตำมที่เสนอ 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจ ำปี 
สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2561 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

 
ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้น ำสง่งบกำรเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน     

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนส่วนของผู้ ถือหุ้น  และงบกระแสเงินสด  ประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 31 
มีนำคม 2561 และรำยงำนของผู้สอบบญัชี ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทำ่นทรำบลว่งหน้ำแล้ว  

ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด จะซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมี
ผู้ใดซกัถำม จำกนัน้ประธำนจึงขอให้ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด  ประจ ำปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2561 
ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นด้วย 268,794,009 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 รวม 268,794,009 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 

  

วำระที่  4   พิจำรณำเร่ืองเงนิปันผล 
 
  ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้ นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนให้ท่ี
ประชมุรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวำ่ ตำมงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2561 บริษัทมีก ำไรจ ำนวน 188,969,064 บำท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจำ่ยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.45 บำท ทัง้นี ้ หกัด้วยเงินเงินปันผลระหวำ่งกำลที่จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วจ ำนวน 
0.20 บำท ซึง่เป็นจ ำนวนเงิน 76,600,000 บำท คงเหลอืเงินปันผลที่ต้องจำ่ยเพิ่มเติมให้ผู้ ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.25 บำท 
เป็นเงิน 95,750,000 บำท โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2561 (Record 
Date) และก ำหนดจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 10 สงิหำคม 2561  

ประธำนขอให้ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 
  ที่ประชมุได้พิจำรณำแล้วมีมติอนมุตัิให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 268,794,109 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 รวม 268,794,109 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วำระที่  5  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและก ำหนด
อ ำนำจกรรมกำร 

 
  ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระที่ 5.1 ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
มำตรำ 71 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 21 ก ำหนดวำ่ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ จะต้องมีกรรมกำรท่ีต้องออก
จำกต ำแหนง่เป็นจ ำนวนหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและ
ปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบัฉลำก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหนง่นำนท่ีสดุ
เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ ซึง่ในปี 2561 นี ้มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจ ำนวนทัง้สิน้ 1 ทำ่น คือ นำยอนนัต์  มนสั
ชินอภิสิทธ์ิ  ต ำแหน่ง  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร และกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2561 นี ้บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรได้เป็นกำรล่วงหน้ำ ระหว่ำงวันที่  17 เมษำยน 2561 ถึงวันที่  17 พฤษภำคม 2561 โดยมีกำร
ประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูผำ่นเว็บไซด์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดแจ้งควำมประสงค์ในเร่ืองดงักลำ่ว 

ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจำรณำ และเห็นชอบกับข้อเสนอของ



 

  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ นำย
วิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ์ เป็นกรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรท่ีพ้นก ำหนดตำมวำระ โดยให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริหำร
ด้วย รำยละเอียดเก่ียวกับ อำย ุวฒุิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่มำด้วย (3) และนำย
อนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ จะยงัคงท ำหน้ำท่ีเลขำนกุำรคณะกรรมกำรต่อไป โดยประธำนได้เชิญนำยวิทวสั อคัรพงศ์พิ
ศกัดิ์ แนะน ำตวัตอ่ท่ีประชมุ 

ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด จะซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะประกำรใดหรือไม่ แต่ไม่
ปรำกฏวำ่มีผู้ใดซกัถำม จำกนัน้ประธำนจึงขอให้ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

ที่ประชมุได้พิจำรณำแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกแตง่ตัง้นำยวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ์ เข้ำ
เป็นกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 252,882,849 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 รวม 252,882,849 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 15,980,760 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

ส ำหรับอ ำนำจกรรมกำรของบริษัทเห็นสมควรให้แก้ไขเพิม่เตมิเพื่อให้สอดคล้องกบักำรแตง่ตัง้
กรรมกำรใหม ่ดงันี ้ 

 “นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ นำยสมนึก ธนะสำร นำยวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ์ กรรมกำรสองใน
สำมคนนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท”  

ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด จะซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมี
ผู้ใดซกัถำม จำกนัน้ประธำนจึงขอให้ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำก เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจ
กรรมกำรของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 268,858,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 รวม 268,858,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 

  

 งดออกเสยีง 5,000 เสยีง คดิเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2561 
 
 ประธำนมอบหมำยให้ นำยธีระ ณ วงัขนำย  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำ  

 นำยธีระ ณ วงัขนำย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบงัคบับริษัทข้อที่ 35 ก ำหนดให้กรรมกำรมี
สทิธิได้รับค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย้ประชุม บ ำเหน็จโบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตำม
ข้อบงัคบัหรือตำมที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ  
 เพื่อให้คณะกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม และเป็นธรรม คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนจึงได้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำก
หน้ำที่ บทบำท และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผำ่นมำ ประสบกำรณ์ รวมถึงกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ ฐำนะ
ทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของบริษัท จึงได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2561 ไว้ตำมตำรำงแนบ
ท้ำยที่ได้สง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมกำร ดงันี  ้

 (1)  คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำร  
                                   -  ประธำนกรรมกำร จ ำนวน 30,000 บำท ตอ่ครัง้ 
                                   -  กรรมกำร จ ำนวน 20,000 บำท ตอ่คน/ครัง้ 
                                   กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรและพนกังำนบริษัทจะไมไ่ด้รับคำ่เบีย้ประชมุนี ้

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

 (3)  คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
         - ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 30,000 บำท ตอ่ครัง้ 
         - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 20,000 บำท ตอ่คน/ครัง้ 
 

 ส ำหรับในปี 2561 นี ้ บริษัทไมไ่ด้ขออนมุตัจิ่ำยเงินโบนสัให้กบักรรมกำร ซึง่ในปีก่อนๆ เคย
ก ำหนดไว้เป็นจ ำนวนไมเ่กิน  4,000,000 บำท แตอ่ยำ่งไรก็ตำม บริษัทไมเ่คยมีกำรจำ่ยเงินโบนสักรรมกำรแตอ่ยำ่ง
ใด 

 ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด จะซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมี
ผู้ใดซกัถำม จำกนัน้ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 
  ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 
2561 ตำมรำยละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้



 

  

 เห็นด้วย 268,863,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 รวม 268,863,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่  7   พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2561 
 
  ประธำนมอบหมำยให้นำยอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธ์ิ กรรมกำรบริหำร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำม
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ. 43 ก ำหนดให้ที่ประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน เนื่องจำกตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) ก ำหนดให้บริษัทจัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้ สอบบญัชี 
หำกผู้สอบบญัชีดงักลำ่วปฏิบตัิหน้ำที่มำแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยให้มีกำรหมนุเวียนแต่ไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยน
บริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสำมำรถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรำยอื่น ๆ ในส ำนักงำนตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบ
บญัชีรำยเดิม โดยผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ได้ตรวจสอบบญัชีต่อเนื่องมำเป็นเวลำเกือบ 30 ปี 
นอกจำกนี ้บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 จำกบริษัทย่อยของบริษัท
ฯ ด้วย  

คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วเห็นวำ่ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นควรอนมุตัิแตง่ตัง้  

1) นำงก่ิงกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4496 
2) นำยชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3972 
3) นำงสำวสมุนำ พนัธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5872 
4) นำงสำวอรวรรณ เตชวฒัน์สริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4807 
จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2561 โดยคนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท โดยก ำหนดคำ่ตอบแทนจำกกำรตรวจสอบบญัชีปี
ละ 1,170,000 บำท ซึง่คำ่ตอบแทนดงักลำ่วเป็นมลูคำ่เทำ่กบัปีก่อน 

ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด จะซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมี
ผู้ใดซกัถำม จำกนัน้ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

ที่ประชมุพิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี โดยก ำหนดคำ่ตอบแทนในกำร
สอบบญัชีปีละ 1,170,000 บำท ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้



 

  

 เห็นด้วย 268,863,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 รวม 268,863,709 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ และ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 8  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 
 
  ประธำนสอบถำมวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใด จะซกัถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ 
  มีผู้ ถือหุ้นซกัถำม และบริษัทฯ ได้ตอบค ำถำม ดงันี ้
 

 นำยประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- แนวโน้มผลประกอบกำรในปีนีเ้ป็นอย่ำงไร สำมำรถคงผลประกอบกำรให้ดีเช่นนีต้่อเนื่องไป

ได้หรือไม ่ทัง้ในแง่ของรำยได้และในแง่ของผลก ำไร 
นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงว่ำ ผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำถึงสิน้งวดมีนำคม ปี 2561 

เป็นปีที่ดีมำก สำเหตหุลกัที่เห็นชดัเจนมำจำกอตุสำหกรรมยำนยนต์ เพรำะว่ำอตุสำหกรรมยำนยนต์ของประเทศไทย
เร่ิมมำฟืน้ตวัไมน่ำนมำนี ้และก ำลงัดีขึน้เร่ือย ๆ แต่นี่เป็นเพียงมมุมองสัน้ ๆ เทำ่นัน้ เพรำะอนัที่จริงแล้วรำยได้และผล
ประกอบกำรของกลุม่บริษัทฯ ทัง้กลุม่ขึน้อยู่กบั Macro (เศรษฐกิจภำพรวม) ถ้ำเศรษฐกิจโลกดี ส่งออกดีและมีกำร
ก่อสร้ำง  โดยกลุม่อตุสำหกรรมที่บริษัทเก่ียวข้อง คือยำนยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และกำรก่อสร้ำง ผลประกอบกำรของ
บริษัทก็จะมีแนวโน้มที่ดีอยู่ แตเ่มื่อไรที่เศรษฐกิจมีควำมผนัผวน ลกูค้ำของบริษัทจะลดกำรผลติลง บริษัทก็จ ำต้องลด
กำรผลิตตำมไปด้วย ตวัอย่ำง เช่น เมื่ออตุสำหกรรมยำนยนต์หยดุกำรผลิตหรือผลิตน้อยลง ยอดขำยของบริษัทก็จะ
ลดลงทนัที เพรำะฉะนัน้ต้องเรียนตำมตรงว่ำปีนีเ้ป็นปีที่ตอบยำกมำก แม้จะเป็นกำรตอบใน Opportunity Day ที่จดั
ขึน้ทกุ ๆ สำมเดือนก็ตำม โดยปัจจยัคกุคำม ณ ปัจจบุนัคืออตัรำดอกเบีย้ซึง่ตำ่งประเทศมกีำรขึน้อตัรำดอกเบีย้แล้วแต่
ในประเทศไทยยงัไมม่ีกำรขึน้ และอีกปัจจยัมำจำกอตัรำแลกเปลีย่น ซึง่มองวำ่เงินบำทไทยยงัลดคำ่ไมเ่ทำ่กบัเงินนอก
ประเทศ แตค่ำ่เงิน US Dollars แข็งขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอ่ต้นทนุทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมตอ่ลกูค้ำของบริษัท ที่
สัง่ซือ้ของไปผลติ ดงันัน้จึงขออนญุำตตอบเป็นรำยไตรมำส  

ส ำหรับไตรมำสที่ผ่ำนมำ บริษัทมองว่ำยงัมีควำมผนัผวนอยู่บ้ำง และ Trade War ซึ่งสง่ผล
กระทบทำงจิตวิทยำ ส ำหรับประเทศไทยมีทัง้ผลดีและไมด่ี เช่น กลุม่เคร่ืองซกัผ้ำยงัมีควำมลงัเลวำ่จะสง่ออกไปตลำด
สหรัฐอเมริกำดีหรือไม ่ 

เปำ้หมำยที่บริษัทตัง้ไว้ในปี 2562 คือ อยำ่ให้น้อยกวำ่ปีที่ผำ่นมำ ซึง่ยอมรับวำ่เป็นเปำ้หมำย
ที่ดดุนัที่สดุเพรำะปี 2561 ที่ผำ่นมำเป็นปีที่ดีมำก อยำ่งไรก็ตำม เนื่องจำกนโยบำยรถคนัแรกได้ครบก ำหนด 5 ปี แล้ว 
ประชำชนเร่ิมซือ้รถคนัใหม ่อตุสำหกรรมยำนยนต์จึงเป็นปัจจยัที่ดนัให้บริษัทคอ่นข้ำงมัน่ใจวำ่จะรักษำเปำ้หมำยได้ 



 

  

ปัจจยัที่สอง คือ อตุสำหกรรมก่อสร้ำง บริษัทมีสว่นในด้ำนกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำ ไม่ว่ำ
เป็น รำวสแตนเลสหรือแผน่สแตนเลสที่ใช้ท ำรำวบนัไดเลือ่นหรือลฟิต์ รวมถึงคอนโดมิเนียมที่ขึน้ตำมเส้นทำงรถไฟฟ้ำ
ที่มีกำรใช้อปุกรณ์เคร่ืองครัวสแตนเลส อปุกรณ์สแตนเลส รัว้และรำวสแตนเลส ซึ่งบริษัทมีสว่นเข้ำไปขำยด้วย ดงันัน้ 
อตุสำหกรรมก่อสร้ำงจึงเป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่ผลกัดนัให้เปำ้หมำยที่วำงไว้เป็นไปได้ 

ส ำหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำซึ่งมีสดัสว่นประมำณเกือบร้อยละ 20 ของบริษัท ได้แก่ เคร่ืองซกัผ้ำ 
หม้อหงุข้ำว ไมโครเวฟ ตู้ เย็น ยงัดีอยูแ่ตย่งัต้องชีว้ดักนั 

อย่ำงไรก็ตำมแรงหนนุจำกรถยนต์ค่อนข้ำงดี ดงันัน้หำกไม่นบัไตรมำสแรก บริษัทพยำยำม
จะรักษำระดบัในไตรมำสที่สองแม้วำ่จะเป็นช่วง low season แตจ่ำกกำรประเมนิอตุสำหกรรมยำนยนต์ยงัไปได้ด้วยดี
ซึง่ตัง้เปำ้ไว้มำกกวำ่ปีที่แล้ว บริษัทจึงคิดวำ่จะรักษำระดบักำรท ำก ำไรจำกรถยนต์ซึง่เป็นตวัท ำก ำไรท่ีส ำคญัของบริษัท 
จึงขอตอบวำ่ในช่วง 6 เดือนนีน้ำ่จะยงัไปได้ด้วยดีอยู่ 

 
- ตอนนีค้ำ่เงินบำทท่ีออ่น และรำคำทองแดงที่ลงมำ บริษัทจะได้รับผลกระทบตรงนีห้รือไม่ 

นำยประสำน อคัรพงศ์พิศักดิ์ ชีแ้จงว่ำ รำคำของสินค้ำโภคภณัฑ์ยงัแข็งอยู่ อย่ำงไรก็ตำม
ทองแดงไม่ใช่สินค้ำหลกัของบริษัท สินค้ำหลกัของบริษัทคือ นิกเกิล้ โดยหำกดจูำกกรำฟที่แสดงในวนั Opportunity 
Day จะพบว่ำบริษัทไม่ค่อยมีควำมสมัพนัธ์กบักำรขึน้ลงของรำคำสินค้ำโภคภณัฑ์มำกนกั เพรำะบริษัทมีระบบกำร
จดักำรที่ค่อนข้ำงจะใช้ Supply Chain ต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำตัง้แต่ปี 2551 ที่เร่ิมวิกฤติบริษัทไม่มี Mark to Market Loss 
เลย คิดวำ่เร่ืองนีเ้ป็นจดุที่บริษัทปอ้งกนัอยู่ 

ส ำหรับเร่ืองของอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทก ำหนดตกลงอัตรำแลกเปลี่ยนไว้ตลอด เพรำะ
บริษัท จะไม่ยอมเสี่ยงในเร่ืองนี ้เนื่องจำกลกูค้ำของบริษัทสดัสว่นเกือบร้อยละ 80 เป็นลกูค้ำที่ซือ้มำส ำหรับกำรผลิต 
ซึ่งในจ ำนวนนีป้ระมำณเกือบร้อยละ 60 เป็นลูกค้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น ในยำนยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำจะมีกำรสัง่ซือ้
ลว่งหน้ำอยู่แล้ว บริษัทจึงมีกำรตกลงอตัรำแลกเปลีย่นกบัลกูค้ำไว้ลว่งหน้ำ สิง่หนึ่งที่ลกูค้ำญ่ีปุ่ นมำซือ้กบัเรำส ำหรับ
ใช้ในธุรกิจยำนยนต์ก็เพรำะลกูค้ำเหลำ่นีไ้มต้่องเสี่ยงในอตัรำแลกเปลีย่น จึงคอ่นข้ำงจะปลอดภยัเหมือนกบัที่ผำ่นมำ 
ยกเว้นแต่กรณีที่มีควำมผนัผวนอย่ำงรุนแรง ซึ่งคิดวำ่ไมน่่ำจะเกิดขึน้ เพรำะปัจจุบนัข่ำวมำเร็ว และสถำบนักำรเ งินที่
บริษัทติดตอ่อยูก็่ให้ควำมร่วมมือที่จะสนบัสนนุเป็นอยำ่งด ีแตท่ี่ควรระมดัระวงัคอืหำกมกีำรประกำศขึน้อตัรำดอกเบีย้ 
เพรำะในกำรน ำเข้ำสินค้ำเข้ำมำ บำงทีมีกำรท ำ T/R (Trust Receipt) บำงทีมีกำรซือ้สินค้ำแบบ Credit Term โดยผู้
จดัจ ำหน่ำยวตัถดุิบให้กบัเรำ (Supplier) มีกำรคิดอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดมำในรำคำสินค้ำ ซึ่งย่อมสง่ผลให้
ต้นทนุสงูขึน้ และทำงบริษัทมีกำรใช้วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินอยู่บ้ำงแต่ไม่มำก ซึ่งต้องมีกำรเสียดอกเบีย้อยู ่
แตย่งัไมม่ีผลกระทบรุนแรงในช่วงนี ้

 
นำยอัศวนิ ลิขติทรัพย์ ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้ 

- บริษัทซือ้สินค้ำจำกต่ำงประเทศเป็นคำ่เงิน US Dollar เท่ำนัน้ใช่หรือไม่ มีเงินเข้ำเป็นค่ำเงิน
หยวนบ้ำงหรือไม ่เป็นสดัสว่นเทำ่ไร เนื่องจำกลำ่สดุคำ่เงินหยวนออ่นคำ่คอ่นข้ำงมำกและเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว  

นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงว่ำ บริษัทซือ้วตัถดุิบจำกในประเทศประมำณร้อยละ 50 
โดยจดัซือ้จำกบริษัท พอสโก ไทยน๊อคซ์ และอีกประมำณร้อยละ 50 บริษัทน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ ซึ่งรำยใหญ่ยงัคง
เป็นประเทศญ่ีปุ่ น  รองลงมำเป็นคู่ค้ำในกลุ่มประเทศอำเซียน เช่น อินโดนีเซีย มำเลเซีย ซึ่งกำรน ำเข้ำจำกประเทศ
อำเซียน ภำษีน ำเข้ำแทบจะเป็นศนูย์ บริษัทมีกำรน ำเข้ำวตัถดุิบจำกประเทศจีนบ้ำงแต่ไม่มำก เนื่องจำกประเทศจีน
ไมไ่ด้มองวำ่ประเทศไทยเป็นตลำดใหญ่ ยงัไม่มีโอกำสซือ้ขำยเป็นเงินหยวนเพรำะบริษัทไม่ได้ซือ้ขำยจำกประเทศจีน



 

  

เป็นจ ำนวนมำก เพรำะฉะนัน้จึงเป็นกำรซือ้ขำยด้วย US Dollar ทัง้หมด และบริษัทไม่มีก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
และจะพยำยำมไมใ่ห้มีกำรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นเช่นกนั 

- สดัสว่นต้นทนุเป็นอยำ่งไรบ้ำง 
 นำยอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธ์ิ ชีแ้จงว่ำ เนื่องจำกบริษัทเป็นโรงงำนผลิต บริษัทได้แบ่งสดัสว่น

ต้นทนุวตัถดุิบประมำณร้อยละ 80 - 85 ของต้นทนุทัง้หมด สว่นที่เหลือประมำณร้อยละ 15 - 20 เป็นต้นทนุเก่ียวกับ
แรงงำน และคำ่ใช้จ่ำยโรงงำน 
 

นำยสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- อยำกทรำบถึงกำรผลติสนิค้ำของบริษัท วำ่บริษัทน ำเอำสแตนเลสมำท ำอะไรที่โรงงำน และ

ผลติเป็นสนิค้ำอะไรให้กบัผู้ซือ้ 
 นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ รูปแบบธุรกิจของบริษัทแบง่ออกเป็น 2 สว่น สว่นแรก
คือกำรน ำเอำสแตนเลสตีลม้วน อลมูิเนียมม้วน ทองเหลอืงม้วน ทองแดงม้วน มำท ำกำรตดั ผำ่ แบง่ เจำะรู หรือป๊ัม 
และสง่ให้กบัลกูค้ำเพื่อน ำไปประกอบเป็นสนิค้ำ เช่น ไมโครเวฟ ตู้เย็น โดยแบง่ตำมอตุสำหกรรมได้ดงันี ้ อตุสำหกรรม
ยำนยนต์ร้อยละ 30 โดยนอกจำกกำรตดั ผำ่ แบง่ แล้ว ยงัมีกำรน ำสแตนเลสสตีลไปม้วนเป็นทอ่ซึง่น ำไปใช้ในรถยนต์ 
ซึง่เป็น สแตนเลสสตีลชนิดพิเศษ ทนควำมร้อนได้ 1,000 องศำเซลเซยีส และเคร่ืองใช้ไฟฟำ้จ ำพวกเคร่ืองซกัผ้ำ 
ไมโครเวฟ หม้อหงุข้ำว ตู้ เย็น ประมำณร้อยละ 19 และงำนก่อสร้ำงประมำณร้อยละ 21 นอกจำกนีม้ีกำรค้ำสง่ให้แก่
กลุม่ลกูค้ำเซยีงกงที่น ำไปขำยตอ่ประมำณร้อยละ 16 ซึง่กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ก ำไรน้อยมำก แตบ่ริษัทท ำก ำไรได้มำกจำก
ลกูค้ำประมำณร้อยละ 60 ซึง่เป็นลกูค้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไมเ่ก็บ stock เอง บริษัทจงึท ำกำรซือ้และเก็บ stock ให้ 
และท ำกำรแบง่ ตดั ผำ่ ไมใ่ห้เหลอืเศษ ซึง่ท ำให้ลกูค้ำเห็นวำ่บริษัทช่วยลกูค้ำประหยดั และท ำมำกกวำ่กำรซือ้มำขำย
ไปตำมปกติ ลกูค้ำเหลำ่นีจ้งึยอมให้คิดก ำไรมำกขึน้ 

ส ำหรับข้อมลูเพิ่มเติม สำมำรถเข้ำมำรับฟังและพดูคยุได้ที่งำน Opportunity Day ซึง่จดัขึน้
ทกุ ๆ 3 เดือน อนัจะท ำให้นกัลงทนุได้มมุมองใหม่ ๆ เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะได้ทรำบว่ำบริษัทบริหำรเงิน
อยำ่งไร 

- กำรที่บริษัทน ำเอำแผ่นหรือม้วนโลหะเข้ำมำผลิตเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปและกึ่งส ำเร็จรูป อยำก
ทรำบว่ำมำตรฐำนของสินค้ำอยู่ในระดบัที่ยอมรับกันหรือไม่ สำมำรถเทียบกบัของที่น ำเข้ำจำกประเทศจีน ประเทศ
เกำหล ีหรือที่ผู้ผลติประเทศญ่ีปุ่ นรับซือ้ได้หรือไม ่และบริษัทสำมำรถผลติสนิค้ำได้ทกุควำมหนำและขนำดใช่หรือไม่ 

ในเร่ืองของมำตรฐำนส ำหรับรถยนต์ บริษัทสง่ท่อสแตนเลสให้กบัลกูค้ำที่เรียกวำ่ Tier 1 โดย 
Tier 1 จะน ำทอ่เหลำ่นีไ้ปประกอบเป็นทอ่ไอเสยีและสง่ให้กบับริษัทรถยนต์น ำไปประกอบ ซึ่งขำยให้กบับริษัทรถยนต์
ทกุยี่ห้อยกเว้น TOYOTA เพรำะมีกำรแบง่ตลำดกนั เพรำะฉะนัน้ตลำดรถยนต์มีควำมแข็งแรงมำกและได้รับมำตรฐำน
อตุสำหกรรมแล้ว สว่นมำตรฐำนของทอ่หรือแผน่สแตนเลส ถ้ำสง่ให้กบัลกูค้ำญ่ีปุ่ นต้องผำ่น Japanese Standard ซึง่
ก ำกับอยู่แล้ว ซึ่งในเร่ืองมำตรฐำนบริษัทค่อนข้ำงมัน่ใจและเช่ือมั่น ซึ่งท ำมำกว่ำ 30 ปีแล้ว โดยบริษัทยึดถือตำม
สโลแกนวำ่ In Quality We Trust มำโดยตลอด 
 

นำยศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- สบืเนื่องจำกกำรประชมุผู้ ถือหุ้นในปีก่อน บริษัทได้ชีแ้จงวำ่คำ่ยรถยนต์ของประเทศญ่ีปุ่ นเน้น

ไปท่ีรถยนต์ระบบ Hybrid บริษัทยงัไมน่ำ่จะได้รับผลกระทบจำกรถ EV เร็ว ๆ นี ้แตปั่จจบุนัทรำบมำวำ่คำ่ยรถยนต์เร่ิม



 

  

มีกำรออกรถ EV และจุดชำร์จเจอร์เร่ิมมีมำกขึน้ สถำนกำรณ์เก่ียวกบัรถ EV เป็นอย่ำงไรบ้ำง เปลี่ยนไปจำกปีที่แล้ว
หรือไม ่

นำยประสำน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชีแ้จงว่ำ จำกกำรพูดคุยกับคู่ค้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ นเก่ียวกับ
สภำพธุรกิจที่ท ำท่อสแตนเลสส ำหรับท่อไอเสียรถยนต์ในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ส ำหรับในประเทศญ่ีปุ่ น แนวโน้มของ
รถยนต์และน ำ้มนัไมก่ระทบมำกนกั เนื่องจำกกำรเปลีย่นไปใช้รถ EV นัน้เป็นเร่ืองยำกจนกวำ่จะพิสจูน์ได้วำ่รถ EV นัน้
สำมำรถวิ่งได้โดยไม่ขดัข้อง หรือวิ่งได้ในสภำพน ำ้ท่วม หรือในสภำพควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ของรถ EV ส ำหรับประเทศ
ญ่ีปุ่ นใน 10 ปีนีย้งัมองไมเ่ห็นว่ำจะมีผลกระทบอยำ่งไร โดยกระแสรถ EV จะเข้ำมำแนน่อนแตร่ถน ำ้มนัจะยงัอยูไ่ด้ ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศญ่ีปุ่ นก็มีชำร์จเจอร์เป็นจ ำนวนมำกซึ่งพร้อมกว่ำประเทศไทยมำก แต่ยังคงให้ควำมสนใจกับรถ 
Hybrid มำกกวำ่ 

ส ำหรับประเทศไทย เช่ือวำ่ไมเ่กิน 4 – 5 ปี จะเห็นควำมเปลีย่นแปลงแนน่อน แตป่ระเด็นอยูท่ี่
รถ EV ที่น ำเข้ำมำขำยเป็นรถที่ผลติจำกประเทศจีนหรือประเทศญ่ีปุ่ น เพรำะสง่ผลต่อกำรตดัสินใจซือ้ อย่ำงไรก็ตำม
แม้รัฐบำลจะให้กำรสนบัสนนุรถ EV แตค่วำมเสีย่งคือเทคโนโลยีของชำร์จเจอร์นัน้เปลีย่นแปลงเร็วมำก ใครลงทนุก่อน
ยอ่มเสียเปรียบ โดยสว่นตวัจำกกำรพดูคยุกบัคู่ค้ำเห็นว่ำใน 3 ปีข้ำงหน้ำยงัไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะในสว่น
ของรถป๊ิกอพัเป็นเร่ืองยำกที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้ำ ต้องใช้เวลำอย่ำงน้อย 10 ปีถึงจะเห็นว่ำจะเกิดอะไรขึน้ใน
ประเทศไทย มองจำกภำพตรงนีย้งัไม่เห็นผลกระทบในช่วง 5 ปีนี ้แต่ในช่วง 5 ปีหลงัจำกนัน้ขึน้อยู่กบัว่ำประเทศไทย
จะเด่นกว่ำประเทศอื่น ๆ หรือไม่ ซึ่งปัจจุบนัต้องคอยติดตำมแนวโน้มว่ำสถำนีน ำ้มนัจะลดลงหรือไม่ เพรำะเมื่อไ รที่
สถำนีน ำ้มนัหยดุสร้ำงย่อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อรถยนต์ระบบน ำ้มนั แตปั่จจบุนัยงัมีกำรสร้ำงสถำนีน ำ้มนัเพิ่ม
อยู่ และบริษัทผลิตทอ่สแตนเลสต่ำง ๆ ยงัคงด ำเนินกำรผลิตเต็มก ำลงัอยู่ ทัง้นี ้อยู่ที่ว่ำเมื่อไรผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้
รถ EV 

อนึ่ง ส ำหรับรถ Hybrid กำรผลิตมีกำรใช้ท่อสแตนเลสมำกกว่ำรถยนต์ระบบธรรมดำ จึง
สง่ผลดีตอ่บริษัท 

โดยส่วนตัวยังเช่ือว่ำธุรกิจของบริษัทในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ ยังไปได้อยู่ อย่ำงไรก็ตำมด้วย
กระแสที่แรง  ผู้ ถือหุ้นสำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์ขำ่วสำรของบริษัทได้ในวนั Opportunity Day 

 
นำยอัศวนิ ลิขติทรัพย์ ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้ 
- ภำพรวมกำรลงทนุท่ีตัง้เปำ้หมำยไว้ในอีก 3 - 5 ปีข้ำงหน้ำเป็นอย่ำงไร เห็นวำ่บริษัทมีกำรซือ้

คลงัสินค้ำ (Warehouse) เพิ่ม สถำนะทำงกำรเงินเป็นอย่ำงไรบ้ำง มีแผนที่จะขยำยธุรกิจหรือไม่ และสินค้ำคงคลงั 
(Inventory) มีข้อผกูมดักบัลกูค้ำในกำรขำยหรือไม่ 
 นำยประสำน อัครพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงว่ำ ในเร่ืองของสินค้ำคงคลงั ปัจจุบันท่ีสัง่เข้ำมำทุก ๆ 
รำยกำรที่เปิด L/C (Letter of Credit) ไม่มีกำรผกูมดัจำกลกูค้ำ เพรำะจุดขำยของบริษัทคือไม่มีกำรผกูมดั ลกูค้ำจึง
ยอมซือ้สินค้ำจำกเรำ ทัง้นี ้เนื่องจำกบริษัทท ำธุรกิจมำนำนมำกจึงรู้จักกับลกูค้ำเป็นอย่ำงดี ฐำนข้อมูลที่ได้จึงเป็น
ข้อมลูทีผ่ำ่นระบบกำรจดักำร และมีกำรบริหำรควำมเสีย่งในเร่ืองของต้นทนุ 

ในส่วนของงบลงทุน บริษัทตัง้เป้ำไว้ว่ำจะไม่มีกำรลงทุนใด ๆ ในปี  2561 - 2562 เพรำะว่ำ
ตลำดมีควำมผนัผวนมำกในขณะนี ้แตท่ี่บริษัทตดัสนิใจซือ้คลงัสนิค้ำเพิ่มนัน้เป็นเพรำะ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ำกดั 
มีกระแสเงินสดจ ำนวนมำก และกำรซือ้คลงัสนิค้ำเพิ่มจะท ำให้บริษัทเพิ่มประสทิธิภำพในกำรจดัสง่และก ำลงักำรผลติ
ได้เกือบร้อยละ 20 โดยที่ไม่ต้องซือ้เคร่ืองจกัรใหมซ่ึ่งมีมลูคำ่หลำยร้อยล้ำน เพื่อรองรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ ซึง่ใน 5 
ปีนี ้บริษัทมองว่ำอตุสำหกรรมนีย้งัไปได้ดีอยู ่กำรซือ้คลงัสินค้ำเพิ่มเป็นสินทรัพย์และกำรจดักำรย้ำยบำงกลุม่เข้ ำมำ 



 

  

ท ำให้กำรบริหำรจดักำรดีขึน้ กำรลงทุนหลกั ๆ ในเคร่ืองจกัรน้อยมำก บริษัทมีงบประมำณ 50 ล้ำนบำทต่อปีในกำร
ซ่อมแซม เปลี่ยนชิน้ส่วนเคร่ืองจักรเท่ำนัน้ ขณะนีบ้ริษัทมีเงินจำกแหล่งเงินที่สถำบนักำรเงินพร้อมให้สินเช่ือและ
กระแสเงินสดของบริษัทเอง บริษัทมีกำรวำงแผนไว้เบือ้งต้นวำ่อำจน ำเงินไปลงทนุในกำรหำซือ้บริษัทขนำดประมำณ 
400 – 700 ล้ำนบำท หำกพบธุรกิจที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ภำยใน 2 ปีนี ้บริษัทยังไม่เน้นกำรลงทุนเนื่องจำก
เศรษฐกิจไมด่ี 
 

นำยประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถอืหุ้น สอบถำมดงันี ้
- บริษัทมีแผนจะซือ้หุ้นตวัเองบ้ำงหรือไม่ 

นำยประสำน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวำ่ บริษัทไมม่ีนโยบำยทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัท  
 
 ประธำนกลำ่วปิดประชมุเมื่อเวลำ 15.20 น. 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ   
ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย : 

 

  ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม  

      *2558 2559 2560 2561 2562 

      

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท)      

รำยได้รวม 3,416.17 3,207.02 3,226.05 3,407.57  3,319.23  

รำยได้จำกกำรขำย และบริกำร 3,372.45 3,176.85 3,199.82 3,376.19  3,293.90  

ก ำไรขัน้ต้น 346.26 318.19 426.22 482.22  411.43  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 212.72 173.83 279.67 341.41  253.50  

ก ำไรสทุธิ 131.92 97.69 176.56 208.19  143.59  

      

งบดุล (ล้ำนบำท)      

สนิทรัพย์รวม 2,395.51 2,217.41 2,271.46 2,362.03  2,345.53  

หนีส้นิรวม 875.28 678.66 655.42 677.43  679.12  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,520.23 1,538.75 1,616.04 1,684.60  1,666.41  

      

ต่อหุ้นสำมัญมูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำท      

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำท) 3.47 3.51 3.70 3.84  3.77  

ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุ้น (บำท) 0.34 0.26 0.46 0.54  0.37  

เงินปันผล ตอ่หุ้น (บำท) 0.21 0.24 0.34 0.45  0.37  

      

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ      
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%)  10.27% 10.02% 13.32% 14.28% 12.49% 
อตัรำก ำไรสทุธิ  (%)  3.86% 3.05% 5.47% 6.11% 4.33% 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 10.16% 7.31% 12.79% 14.43% 9.85% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) 5.62% 4.24% 7.87% 8.99% 6.10% 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่)          2.08            2.49  2.78            2.91             2.69  
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่)          0.58          0.44  0.41            0.40             0.41  

 
 
* 2558 – ปรับปรุงใหมจ่ำกกำรใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัปรับปรุงเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังำน 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  2 



 

  

ผลประกอบกำรตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2558 -2562 

 
 























































































































 

  

ข้อมูลของกรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 

ชื่อ – นำมสกุล    : นำยประสำน  อัครพงศ์พิศักดิ์ 

อำย ุ     : 61 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตัง้  : กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร, กรรมกำรผู้จดักำร 
      และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 
กำรศึกษำ    : ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
: ปริญญำตรีสำขำเทคโนโลยีและกำรจดักำรอตุสำหกรรม  

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ วิทยำเขตพระนครเหนือ 
                                                                          
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  : สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

จ ำนวน 2 หลกัสตูร 
     : อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 37/2005 

: อบรมหลกัสตูรDCP รุ่นท่ี 60/2005 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (ในช่วง 5 ปี)        : ปี 2532-ปัจจบุนั / กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร,  
      กรรมกำรผู้จดักำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
     : ปี 2547-ปัจจบุนั / ประธำนกรรมกำร,  

บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ำกดั 
     : ปี 2547-ปัจจบุนั / ประธำนกรรมกำร,  

บริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
     : ปี 2548-2561 / กรรมกำร,  

บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ำกดั  
     : ปี 2556-2561 / กรรมกำร,  

บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ำกดั 
  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท : กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร, กรรมกำรผู้จดักำร  
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

      (3 ปี: กรกฎำคม 2559 – ปัจจบุนั) 
 
จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท :             กรรมกำรบริษัท  3  ปี  
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมกำร  5/5 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
กำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562) : 13,320,960  หุ้น    (คิดเป็น 3.47% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร          :  บดิำ, นำยวทิวสั  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์
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ผู้ ได้รับกำร 
เสนอช่ือเป็น
กรรมกำร 

          บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                  กิจกำรอ่ืน 
         ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

    กำรด ำรงต ำแหน่งใน 
กิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ือง 
     กบัธุรกิจของบริษัท จ ำนวน               ต ำแหน่ง จ ำนวน                ต ำแหน่ง 

นำยประสำน 
อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

    -                  -     2 1. ประธำนกรรมกำร / 
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ำกดั 
2. ประธำนกรรมกำร / 
บริษัท โมร่ี โลหะกิจ  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

            - ไม่มี - 

 

 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์                  คณุสมบตั ิ
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่ีปรึกษำ 
     ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)        เป็น          ไม่เป็น 

3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำ 
    ท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ 

       เป็น          ไม่เป็น 
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ข้อมูลของกรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 

ชื่อ – นำมสกุล    : นำยธีระ ณ วังขนำย 

อำย ุ     : 62 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตัง้  : กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
      ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 
กำรศึกษำ    : หลกัสตูรนกับริหำรชัน้สงู (Senior Executive Program) 
      สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศนิทร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
                                                                      : วทิยำลยัเทคโนโลยีด้ำนน ำ้ตำล รัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 
     : สถำบนัด้ำนเทคโนโลยีแหง่เวสเทร์ินออสเตรเลียประเทศออสเตรเลีย
  

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  : สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

จ ำนวน 14 หลกัสตูร 

      - อบรมหลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 54/2005  
- Audit Committee Program 6/2005 

      - Financial Statements for Directors 20/2013,  
- Monitoring the System of Internal Control and  
Risk Management 15/2013  
- Ethical Leadership Program (ELP รุ่นท่ี 3/2016) 
(สำมำรถดกูำรอบรมเพิ่มเตมิได้ในหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2561  
/ ประวตักิรรมกำรและผู้บริหำร หน้ำ 74) 

 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (ในช่วง 5 ปี)        : ปี 2548-ปัจจบุนั / กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 

      และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบ  
      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
     : ปี 2555-ปัจจบุนั / กรรมกำร,  

บริษัท วงัชกูำร์ โฮลดิง้ จ ำกดั 
     : ปี 2555-ปัจจบุนั / กรรมกำร,  

บริษัท วงัชยันำท จ ำกดั 

      
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท : กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ 
      และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบ 

(3 ปี: กรกฎำคม 2559 – ปัจจบุนั) 
 

จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท :             กรรมกำรอิสระ   3 ปี  
กรรมกำรบริษัท  3 ปี  
 
 



 

  

 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมกำร  5/5 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
                    :             คณะกรรมกำรตรวจสอบ   4/4 ครัง้    (คิดเป็น 100%) 
     : คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

กำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562) : ไมม่ี (คิดเป็น 0% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
(รวมคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร      :  ไม่มี 
 
 
 

ผู้ ได้รับกำร 
เสนอช่ือเป็น
กรรมกำร 

          บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                  กิจกำรอ่ืน 
         ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

    กำรด ำรงต ำแหน่งใน 
กิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ือง 
     กบัธุรกิจของบริษัท จ ำนวน            ต ำแหน่ง จ ำนวน             ต ำแหน่ง 

นำยธีระ 
ณ วงัขนำย 

    -                 -    17 สำมำรถดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้
ในหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 
2561 (ประวตักิรรมกำร
และผู้บริหำรหน้ำ 74) 
 

              - ไม่มี - 

 
 
 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
                                        ลกัษณะควำมสมัพนัธ์                    คณุสมบตั ิ

1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่ีปรึกษำ 
     ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)        เป็น          ไม่เป็น 

3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำ 
    ท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ 

       เป็น          ไม่เป็น 
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ข้อมูลของกรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 

ชื่อ – นำมสกุล    : นำยสมนึก ธนะสำร 

อำย ุ     : 53 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตัง้  : กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, รองกรรมกำรผู้จดักำร 

และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 

กำรศึกษำ    : ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
                                                                      
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  : สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

จ ำนวน 1 หลกัสตูร 
      - อบรมหลกัสตูรDCP รุ่นท่ี 106/2008 
 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (ในช่วง 5 ปี)        : ปี 2555-ปัจจบุนั / กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร,  

รองกรรมกำรผู้จดักำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 

: ปี 2551-ปัจจบุนั / กรรมกำร, 
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ำกดั 

     : ปี 2551-ปัจจบุนั / กรรมกำร,  
บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ำกดั  

     : ปี 2542-2561 / ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด, 
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 

      
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท : กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, รองกรรมกำรผู้จดักำร, 

และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
(3 ปี: กรกฎำคม 2559 – ปัจจบุนั) 
 

จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท :             กรรมกำรบริษัท  3 ปี     
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมกำร  5/5 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
     : คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง     2/2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
กำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562) : ไมม่ี (คิดเป็น 0% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร      :  ไมม่ี 
 
 
 
 
 



 

  

 

ผู้ ได้รับกำร 
เสนอช่ือเป็น
กรรมกำร 

               บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                  กิจกำรอ่ืน 
         ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

    กำรด ำรงต ำแหน่งใน 
กิจกำรท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ือง 
     กบัธุรกิจของบริษัท จ ำนวน             ต ำแหน่ง จ ำนวน                ต ำแหน่ง 

นำยสมนกึ 
ธนะสำร 

    -                 -     2 1. กรรมกำร 
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ำกดั 
2. กรรมกำร 
บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท 
จ ำกดั 

 

            - ไม่มี - 

 
 
 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์                     คณุสมบตั ิ
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่ีปรึกษำ 
     ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)        เป็น          ไม่เป็น 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำ 
    ท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ 

       เป็น          ไม่เป็น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)

X
X 



 

  

 
                    (ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________                      
                                     
      เขียนที_่____________________________________ 
       

      วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.________ 

(1) ข้ำพเจ้ำ_________________________________________________สญัชำติ________________ 
อยูบ้่ำนเลขท่ี_______________ถนน_______________________ต ำบล/แขวง____________________________ 
อ ำเภอ/เขต______________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย์______________________ 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั_____________________
เสยีงดงันี ้

หุ้นสำมญั_________________หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั____________________  ______ เสยีง  
หุ้นบริุมสทิธิ________________หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั___________________________เสยีง 
 
(3)   ขอมอบฉนัทะให้ 

       1.  ช่ือ________________________________________________อำย_ุ____________ปี  
          อยูบ้่ำนเลขที่__________ถนน________________ต ำบล/แขวง__________________ 
           อ ำเภอ/เขต_______________จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์____________ 
หรือ     
       2.  นำยวนัชยั   อ ่ำพึง่อำตม์   อำย ุ  71   ปี   ต ำแหนง่ ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรอิสระ 
                                            ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

   ที่อยู่  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 66/1 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์  
                             ต ำบลบำงจำก   อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130  

หรือ     
       3.  นำยเลศิ  นิตย์ธีรำนนท์ อำย ุ57 ปี   ต ำแหนง่ กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ  
    และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
     ที่อยู่  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 66/1 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์  

                            ต ำบลบำงจำก   อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130  
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ข้ำพเจ้ำใน กำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2562  ในวนัที่ 25 กรกฎำคม 2562 เวลำ 14.00 น. ณ 
ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 12 อำ ยทั อบำโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อำคำรจอดรถไทย ซีซ ีทำวเวอร์ เลขที่ 43 
ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่น
ด้วย 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4 



 

  

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

   วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่  
   26 กรกฎำคม 2561 

 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
   วำระที่ 2   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สุดวันที่  31 
  มีนำคม 2562 
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 
    วำระที่ 3    พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไร 
   ขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น และงบ 
   กระแสเงนิสด ประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2562 และรำยงำนของ 
   ผู้สอบบัญชี 
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

     วำระที่ 4  พิจำรณำเร่ืองเงนิปันผล 
 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 

      วำระที่ 5            พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องจำกต ำแหน่งตำมวำระและก ำหนด
   อ ำนำจกรรมกำร 

 
 

5.1    พิจำรณำอนุมตัิเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

        กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 
 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 



 

  

 
       กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
 นำยประสำน  อัครพงศ์พิศักดิ์ 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
             (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 

 นำยธีระ  ณ วังขนำย 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

             (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
 นำยสมนึก  ธนะสำร 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
             (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

5.2   พิจำรณำก ำหนดอ ำนำจกรรมกำร 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
    วำระที่  6         พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2562 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
     วำระที่ 7           พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2562 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 
      วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  



 

  

 
 (5) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้
ถือวำ่กำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่
ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมกีำรพิจำรณำ หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่
มีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำ และลงมติแทน
ข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
 กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมที่
ข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวำ่วำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
 
 
ลงช่ือ        ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (                                                     )                          (                                                     ) 
 
 

 
               ลงช่ือ    _______ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
 
 
               ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
หมำยเหตุ 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ

แบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
2.          ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้ มอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำตอ่ 
             แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2562  ในวนัที่ 25 กรกฎำคม 2562  เวลำ 14.00 น. ณ 
ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 12 อำ ยทั อบำโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อำคำรจอดรถไทย ซีซี ทำวเวอร์ เลขที่ 43 
ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่
อื่นด้วย 
 
วำระท่ี     เร่ือง       _________ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

วำระท่ี     เร่ือง         

 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
วำระท่ี     เร่ือง         
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ รำยกำรในใบประจ ำตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
 

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

 
 

               ลงช่ือ _________  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (           ________                            ) 
 
 



 

  

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้ำร่วมประชุม 
 

 ตำมนโยบำยคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส ำหรับกำรจดัประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็น
แนวทำงปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำย และ
เพื่อให้กำรประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจึงเห็นควรก ำหนดให้มกีำรตรวจสอบเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้ำร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนักำรยื่นแสดงเอกสำร
หรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมแตล่ะรำยตำมที่บริษัทจะ
พิจำรณำเห็นเหมำะสม 
 
1. บุคคลธรรมดำ 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชำติไทย 

(ก) บตัรประจ ำตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร หรือบตัรพนกังำน
รัฐวิสำหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ ำตวัของผู้มอบอ ำนำจ และบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสอืเดินทำง (กรณี

เป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ ำนำจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชำวต่ำงประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทำงของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดินทำงของผู้มอบอ ำนำจ และบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสอืเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ ำนำจ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  
(ข) บตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลง

นำมในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจ ำตวัหรือหนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลง

นำมในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

ในกรณีของส ำเนำเอกสำรจะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถกูต้อง และหำกเป็นเอกสำรที่จดัท ำขึน้ใน
ตำ่งประเทศ ควรมีกำรรับรองลำยมือช่ือโดย      โนตำรีพบับลคิ 
 
 ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียน และยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ  
ณ สถำนที่ประชุมได้ตัง้แต่  เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป 
 



 

  

รำยชื่อและรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
 
1. นำยวันชัย อ ่ำพึ่งอำตย์ 
อำยุ     : 71 ปี 
ต ำแหน่ง      : ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, 
      กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 
กำรศึกษำ     : ปริญญำโท สำขำบริหำรกำรจดักำร สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
     : ปริญญำตรี, สำขำพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี   

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร   : สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) จ ำนวน 2 หลกัสตูร 
                   หลกัสตูร Directors  Accreditation Program รุ่นที่ 35/2548 
                                                                                                   หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นที่ 102/2551 
 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (ในช่วง 5 ปี)         :   2548 – ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร 
     ตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
                                            บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
     2545 – ปัจจบุนั   กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ,  
     บริษัท มรูำโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
     2556 – ปัจจบุนั   กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ,  
     บริษัท โอซีซี จ ำกดั (มหำชน) 
     2548 – 2556      กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,  
     บริษัท สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
                   2549 – 2554      กรรมกำร, องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร 
     2550 – 2556      กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ,  
     บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 

2551 – 2552      กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ,  
กำรไฟฟำ้นครหลวง 

 
จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท  : กรรมกำรอิสระ   3 ปี 
      กรรมกำรบริษัท  3 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท   
และกรรมกำรอิสระ    : 27 กรกฎำคม 2560 
 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมกำร  5/5 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
กำรถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ) 
 
ที่อยู่ติดต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 66/1 หมูท่ี่ 6  

ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บำงจำก อ.พระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130  
 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม    :  วำระที่ 6   พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  5 



 

  

2. นำยเลิศ  นิตย์ธีรำนนท์   
อำยุ     : 57 ปี 
ต ำแหน่ง     : กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,  

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
       
กำรศึกษำ     : 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 
 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร   : สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) จ ำนวน 1 หลกัสตูร 
      Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005 
 
ประสบกำรณ์ท ำงำน (ในช่วง 5 ปี)         : 2548 –ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
     : 2527 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จ ำกดั 
 
จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท  : กรรมกำรอิสระ   3 ปี 
      กรรมกำรบริษัท  3 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท   
และกรรมกำรอิสระ    : 27 กรกฎำคม 2560 
 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมกำร  5/5 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
กำรถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ) 
 
ที่อยู่ติดต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 66/1 หมูท่ี่ 6  

ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บำงจำก อ.พระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130  
 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม    :  วำระที่ 6   พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

หมวดที่ 5  คณะกรรมกำร 
 

ข้อ 21. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำมกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่ง
ในปีแรก และปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกนัวำ่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมกำรคน
ที่อยูใ่นต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่กรรมกำรท่ีจะออกตำมวำระนีอ้ำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหม่
ก็ได้ 

หมวดที่ 6  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 37. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มกีำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยในสี ่(4) เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 กำรประชมุผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกทีก่ลำ่วแล้วให้เรียกว่ำกำรประชมุวิสำมญัโดยคณะกรรมกำรจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

 ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ ำนวนหุ้นได้ไมน้่อยกวำ่หนึง่ในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดหรือผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดได้เข้ำช่ือ
กนัท ำหนงัสอืขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญั แตต้่องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในกำรท่ี
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลำ่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำรจะต้องจัดให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นภำยใน 
1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจำกผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 38. ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ 
ระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวำ่เป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักลำ่วและ 
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่ 3 วนั 

ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมำรถจดัประชมุได้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจงัหวดัอนัเป็น    
ที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ หรือที่อ่ืนใดก็ตำม แล้วแตค่ณะกรรมกำรจะก ำหนด 

 

ข้อ 39. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกวำ่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวำ่หนึ่งในสำม (1/3) ของหุ้นที่
จ ำหนำ่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอกำร
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะต้องครบองค์
ประชมุ 
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ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของหุ้นเองนัน้   ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 40. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรนัง่เป็นประธำนท่ีประชมุ ถ้ำไมม่ีตวัประธำนกรรมกำร หรือ
ประธำนกรรมกำรมิได้มำเข้ำร่วมประชมุ หรือไมส่ำมำรถปฏิบตัหิน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำรองประธำนกรรมกำรไมม่ี หรือมีแตไ่มส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้  ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ถือหุ้นคนหนึง่
ซึง่ได้เข้ำร่วมประชมุเป็นประธำนในท่ีประชมุ 
 

ข้อ 41. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภำวะแล้วเข้ำประชุมและออก
เสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลำยมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ และเป็นไปตำม
แบบที่นำยทะเบียนก ำหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุ 

 

ข้อ 42. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี

คะแนนเสยีงเทำ่กนัให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) กำรขำยหรือจ ำหนำ่ยจ่ำยโอนกิจกำรทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัของบริษัทให้แก่

บคุคลอื่น 
(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือ    

บำงส่วนที่ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำร
รวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) กำรเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท 
(ฉ) กำรออกหุ้นบริุมสทิธ์ิ หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภำพ ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะ

ซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อื่นใด ท่ีอำจกระท ำได้ตำมกฎหมำย 
(ช) กำรเลกิบริษัท 
(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกบับริษัทอื่น 
 

 ข้อ 43. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมีดงันี ้
  (1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทในรอบปีที่ผำ่นมำ 
  (2) พิจำรณำและอนมุตังิบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุของรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำ 
  (3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 
  (4) เลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทน 
  (6) กิจกำรอื่น ๆ 
 



 

  

 

 
แผนที่ ห้องบอลรูม 1, ชัน้ 12, อำ ยัท อบำโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์  

อำคำรจอดรถไทย ซีซี ทำวเวอร์ ถนนสำทร กทม 
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