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       วันที่ 23 มิถุนายน 2551 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 

 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท 

 

ส่ิงที่สงมาดวย (1) สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 

(2) รายงานประจําป 2550 พรอมงบดุล งบกําไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2551 และรายงานของผูตรวจสอบบัญชี 

(3) เอกสารประกอบวาระที่ 5 ขอมูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขา

ดํารงตําแหนง 

(4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข   

(5) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน 

(6) รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ 

(7) ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุม 

(8) แผนที่สถานที่จัดประชุม 
 

ดวยคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา  

14.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4, 5 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล  เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330  เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 
  

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 ได

บันทึกถูกตองเปนจริง ตามส่ิงที่สงมาดวย (1) จึง

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการ

ประชุมดังกลาว 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2551 ดังปรากฏในรายงานประจําป 2550 ตามสิ่งที่สง

มาดวย (2) 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 

ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และรายงานของผูสอบบัญชี 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินซึ่ง

ประกอบดวยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ

รายงานของผูสอบบัญชี 

 

วาระที่ 4         พิจารณาการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล 
 

ความเห็นคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิ 

90,586,674 บาท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 

2550 แกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.14 บาท คิดเปนเงิน  

44,800,000 บาท ทั้งนี้บริษัทไดจายเปนเงินปนผล

ระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรก ส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.07 บาทไปแลวเมื่อวันที่ 

13 มีนาคม 2551 คงเหลือเงินปนผลจายในอัตราหุนละ 

0.07 บาท คิดเปนเงิน 22,400,000 บาท  โดยจายใหแก

ผูถือหุนซึ่งมีรายช่ือ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ

สิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 กําหนด

จายเงินปนผลในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 

 

วาระที่ 5        พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนดอํานาจกรรมการ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ

5.1        เห็นสมควรใหเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามกลับเขามาเปนกรรมการใหม ตามราย 

ชื่อตอไปนี้ 

 1. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม 

 2. นายอนุรุธ วองวานิช 

 3. นายเลิศ นิตยธีรานนท 

 ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานของแตละทานปรากฏ

ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 
 

 อนึ่ง ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนแบบการ 

ใชเสียงขางมาก 
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5.2 เห็นสมควรกําหนดอํานาจกรรมการไวคงเดิม ดังนี้ 

   “นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ   

 นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสําคัญของบริษัท” 
 

วาระที่ 6         พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหจัดสรรคาตอบแทน

กรรมการ สําหรับป 2551 ในอัตราเดียวกันกับป 2550  ดังนี้ 

(1) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  

 -  ประธานกรรมการ จํานวน 20,000 บาท ตอครั้ง 

 -  กรรมการ จํานวน 10,000 บาท ตอคน/ครั้ง 

(2) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 20,000 บาท ตอครั้ง 

 - กรรมการตรวจสอบ จํานวน 10,000 บาท ตอคน/ครั้ง 

(3) โบนัส เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท  

 และมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร 
 

วาระที่ 7         พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2551 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้ง 

1)  นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 

2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 

3)  นางนงลักษณ พุมนอย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 

จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 โดยใหคน

ใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทโดยกําหนด

คาตอบแทนปละ 750,000 บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 120,000 บาท 

รวมเปนเงินคาสอบบัญชีทั้งส้ิน 1,110,000 บาท  
 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
 

บริษัทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อกําหนดสิทธิในการเขา 

รวมประชุมและรับเงินปนผลของผูถือหุนจนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 จะแลวเสร็จ 
  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน และหาก 

ทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะให  

1. นายวันชัย  อ่ําพึ่งอาตม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายธีระ  ณ วังขนาย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

3. นายเลิศ  นิตยธีรานนท  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

หรือ บุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน 
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อนึ่งบริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มาพรอมกันนี้แลว โปรด 

กรอกขอความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความรวมมือสงมอบหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทลวงหนา 

กอนวันประชุมอยางนอย 1 วัน เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธาน

กรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม กอนเขารวมประชมุ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                                                         
                   (นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม) 

         ประธานกรรมการ 

        บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
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          ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2550 
ของ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) 
 
 ประชมุเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสี่พระยาริเวอรวิว เลขที่ 108/8 ชั้นที่ 1 ถนน

โยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรงุเทพมหานคร โดย นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ทําหนาที่ประธานที่

ประชมุ  

ประธานไดแจงตอที่ประชมุวา ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะ จํานวน 4 ราย นับจํานวนหุนได 192,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบ

เปนองคประชมุตามขอบังคับขอ 39 ของบรษิัท ประธานจงึกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ

ดังตอไปน้ี 

 
 วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2550
 ประธานแถลงตอที่ประชมุวารายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2550 ที่จัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมกบัหนังสือเชิญประชุมนัน้ มีขอความทีพ่ิมพไมถูกตองในวาระที่ 5 กลาวคือ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน 

คือ นายประสานอัครพงศพิศักดิ์, นายกาสชัย แจมขจรเกยีรติ และ นายธีระ ณ วังขนาย ไมมีผูใดเปนกรรมการ

ตรวจสอบ จึงขอใหแกไขขอความใหถูกตองและเสนอใหที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2550 

ที่ประชุมไดพจิารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 โดย

ใหแกไขขอความในวาระที ่5 เปนดังนี้ 

 “วาระที่  5   พิจารณาแตงตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานแถลงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 21. กําหนดใหกรรมการตองออกตาม

วาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน 7 ทาน และกรรมการที่อยูในตําแหนง

นานที่สุด ซึ่งตองออกตามวาระในครั้งนี้ คือ นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์, นายกาสชัย แจมขจรเกียรติ และ นายธีระ ณ วัง

ขนาย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

  คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ตอง

ออกตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอ” 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ
 ประธานแถลงตอที่ประชมุวา ตามที่ที่ประชมุวิสามัญผูถอืหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2548 ไดมีมติอนมุัติใหนําหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 60 ลานหุน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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โดยมอบอํานาจใหนายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ และนายประเสริฐ อัครพงศพิศักดิ์ เปนผูมีอาํนาจลงนามผูกพัน

บริษัทในขอตกลงการนําหุนสามัญของบริษทัเขาจดทะเบียนเพื่อเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ตอมาในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2549 นายประเสริฐ อัครพงศพิศักดิ์ ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

รวมทั้งที่ประชมุสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ไดมีมติอนุมตัิใหจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนจํานวน 80 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแประชาชนโดยทั่วไป เมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังนั้น ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพจิารณาการนําหุนสามัญของบรษิัทฯ จํานวน 

80 ลานหุน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และกําหนดผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทอีกครั้งหนึ่ง  

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมอบอํานาจให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ลงลายมือชือ่

รวมกับ นายกาสชัย แจมขจรเกียรติ หรือ นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสําคัญของบริษัท เปนผูมี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัทในขอตกลงการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนเพื่อเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Listing Agreement) ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการและ

กฎระเบียบใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชบังคบักับบริษัทจดทะเบียน  

 
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
 

 ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดใหพิจารณา ประธานจึงกลาวปดประชมุเมื่อเวลา 10.30 น. 

 

 
     ลงชื่อ...................................................ประธานที่ประชมุ 

                               (นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์) 
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          ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

ขอมูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนง 
 

ชื่อ – นามสกุล    : นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม 

อายุ     : 60 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตัง้   : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา     : ปริญญาโท  สาขาบริหารการจัดการ  

                                                                         สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

     : ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร 

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 1 หลักสูตร 

      Director Accreditation Program  DAP 35/2005 

ประสบการณทํางาน (ในชวง 5 ป)         : 2547-2550 กรรมการผูจัดการ บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด 

     : 2545-2547 กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอรต้ี ดิเวลลอป 

      เมนท จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัท  : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

      (3 ป : มีนาคม 2548 – ปจจุบัน) 

การเขารวมประชุมในรอบป   : คณะกรรมการ  6/6 ครั้ง (คิดเปน 100%) 

การถือหุนในบรษิัท    : ไมมี (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

               บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจการอื่น 

         ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ผูไดรับการ 

เสนอช่ือเปน

กรรมการ จํานวน               ตําแหนง จํานวน                ตําแหนง 

    การดํารงตําแหนงใน 

กิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง 

     กับธุรกิจของบริษัท 

นายวันชัย  

อ่ําพึ่งอาตม 

3 แหง 1. กรรมการอิสระ และกรรม 

    การตรวจสอบ บริษัท มูรา 

    โมโต อิเล็คตรอน (ประ 

    เทศไทย) จํากัด    

2. กรรมการอิสระ และประ 

    ธานกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท สหพัฒนาอิน 

    เตอรโฮลด้ิง จํากัด  

    (มหาชน) 

3. กรรมการอิสระ และกรรม 

     การตรวจสอบ บริษัท 

    ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

4 แหง 1. ประธานกรรมการ 

    บริษัท อิสรภาพเอ็นเตอร 

    ไพรส จํากัด 

2. อนุกรรมการตรวจสอบ 

    ศูนยความเลิศเปนดาน 

    ชีววิทยาศาสตรของ 

    ประเทศไทย 

3. กรรมการ องคการตลาด 

    เพื่อการเกษตร 

4. ผูทรงคุณวุฒิ 

    กรรมการสงเสริม 

    วิสาหกิจชุมชน 

              - ไมมี - 

 

การมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

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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ขอมูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนง 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายอนุรุธ วองวานิช 

อายุ    : 46 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง  : กรรมการ  

การศึกษา    : ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ  

                                                                        สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

    : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร 

     มหาวิทยาลัยฮาวาย มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 1 หลักสูตร 

Director Certification Program   DCP 41/2004   

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท : กรรมการ 

     (3 ป : มีนาคม 2548 – ปจจุบัน) 

การเขารวมประชุมในรอบป  : คณะกรรมการ  6/6 ครั้ง (คิดเปน 100%) 

การถือหุนในบริษัท   : ไมมี (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

          บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจการอื่น 

         ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ผูไดรับการ 

เสนอช่ือเปน

กรรมการ จํานวน             ตําแหนง จํานวน                 ตําแหนง 

    การดํารงตําแหนงใน 

กิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง 

     กับธุรกิจของบริษัท 

นายอนุรุธ  

วองวานิช 

    -             - ไมมี - 

 

2 แหง 1. ประธานกรรมการบริหาร 

    บริษัท อังกฤษตรางู 

    (แอล.พี.) จํากัด 

2. ประธานกรรมการบริหาร       

    บริษัท วองวานิช โฮลดิ้ง  

    จํากัด 

 

              - ไมมี - 

 

การมีสวนไดไดเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

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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ขอมูลของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนง 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายเลิศ นิตยธีรานนท 

อายุ    : 46 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง  : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา    : Master of Business Administration (International Business) 

                                                                        University of Southern, California, U.S.A 

    : Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied  

     Mechanical University of Pennsylvania, U.S.A 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 1 หลักสูตร 

     Director Accreditation Program  DAP 35/2005 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

     (3 ป : มีนาคม 2548 – ปจจุบัน) 

การเขารวมประชุมในรอบป  : คณะกรรมการ  6/6 ครั้ง (คิดเปน 100%) 

การถือหุนในบริษัท   : 210,700 หุน (คิดเปน 0.066% ของหุนที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

          บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจการอื่น 

         ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ผูไดรับการ 

เสนอช่ือเปน

กรรมการ จํานวน            ตําแหนง จํานวน    ตําแหนง 

    การดํารงตําแหนงใน 

กิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง 

     กับธุรกิจของบริษัท 

นายเลิศ  

นิตยธีรานนท 

    -            - ไมมี - 

 

6 แหง 1. กรรมการ  บริษัท เครน 

    ทูเดย (เอเชีย) จํากัด 

2. กรรมการ บริษัท ไทย 

    ดีไลทส กรุป จํากัด 

3. กรรมการ บริษัท รูคา 

    จํากัด 

4. กรรมการ บริษัท โรแยล 

    คอนคอรด อินเตอรเทรด 

    จํากัด 

5. กรรมการ บริษัท อีโค –  

    เทกซ (ไทยแลนด) จํากัด 

6. กรรมการ  บริษัท เอ็ม 

    แอนด อาร เท็กซไทลส 

    จํากัด 

              - ไมมี - 

 

การมีสวนไดไดเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

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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ส่ิงท่ีสงมาดวย 4  
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
เลขทะเบียนผูถือหุน  ____________________                                                          

      เขียนที่_______________________________________________ 
       

      วันที่___________เดือน__________________พ.ศ.____________ 
 

(1) ขาพเจา____________________________________________สัญชาติ_______________________________ 

อยูบานเลขที่_____________________ถนน___________________________ตําบล/แขวง____________________________ 

อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย______________________ 

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ________________________เสียงดังนี้ 

หุนสามัญ________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________________เสียง  

หุนบุริมสิทธิ________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ__________________________เสียง 

(3)   ขอมอบฉันทะให 
       1.  ชื่อ______________________________________________อายุ_______________________ป  

          อยูบานเลขที่______________ถนน___________________ตําบล/แขวง_____________________ 

           อําเภอ/เขต________________จังหวัด_________________รหัสไปรษณีย______________หรือ     

       2.  ชื่อ______________________________________________อายุ_______________________ป  

          อยูบานเลขที่______________ถนน___________________ตําบล/แขวง_____________________ 

           อําเภอ/เขต________________จังหวัด_________________รหัสไปรษณีย______________หรือ     

       3.  ชื่อ______________________________________________อายุ_______________________ป  

          อยูบานเลขที่______________ถนน___________________ตําบล/แขวง_____________________ 

           อําเภอ/เขต________________จังหวัด_________________รหัสไปรษณีย_________________     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน การประชุมผูถือ
หุนสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551  เวลา 14.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4, 5 โรงแรม
อินเตอรคอนตเินนตัล กรุงเทพฯ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
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    วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

 
 

  ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

     วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและจายเงินปนผล 
 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

      วาระที่ 5            พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองจากตําแหนงตามวาระและกําหนดอํานาจ 
                                           กรรมการ 

5.1     พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

1. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

2. นายอนุรุธ วองวานิช 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

3. นายเลิศ นิตยธีรานนท 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

5.2   พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ 
  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

    วาระที่  6         พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2551 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 

     วาระที่ 7           พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
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      วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง 

หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา  และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                         )  
วันที่   

 
ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                           )  
วันที่   

 
ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                           )  
วันที่   

 
ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                           )  
วันที่   

 
 
 

 
หมายเหตุ 
 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย  2
 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551  เวลา 14.00 น. ณ 

หองพินนาเคิล 4, 5 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่

จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 
วาระที่     เร่ือง          

 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
 
 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

วาระที่     เร่ือง          
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
 
 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

วาระที่     เร่ือง          
 
    (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                          )  
วันที่   

 
 

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 
 (                                                           )  

วันที่   
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 5 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มสิีทธิเขารวมประชุม 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะ
เปนการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจด
ทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ 
 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดย      โนตารีพับบลิค 

  
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได

ตั้งแต  เวลา 13.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



  15 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 6 

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉนัทะของผูถือหุน 
 

1. นายวันชัย  อ่ําพึ่งอาตม  

    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

    อายุ  60 ป 

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

                       อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
   สวนไดเสียในวาระการประชุม :  
   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตามวาระและกําหนดอํานาจกรรมการ  

   เนื่องจากเปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้ง 

   เปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 

       วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 

 

2. นายธีระ  ณ วังขนาย  

    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

     อายุ  51 ป 

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

                       อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
    สวนไดเสียในวาระการประชุม :   
    วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 

 

3. นายเลิศ  นิตยธีรานนท   

    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

     อายุ  46 ป 

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

                       อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
   สวนไดเสียในวาระการประชุม :  
   วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล 

   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตามวาระและกําหนดอํานาจกรรมการ  

   เนื่องจากเปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้ง 

   เปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 

       วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 7 

ขอบังคับบรษิัทเกี่ยวกับการประชุมผูถอืหุน 

หมวดที่ 5  คณะกรรมการ 
 

ขอ 20. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

  (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

หมวดที่ 6  การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 

หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา

เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุม

เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ

นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น   ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 
 

 ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวม

ประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
 

ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียง

แทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่

นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ขอ 42. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
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