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วันที่ 20 มิถนุ ำยน 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย

(1) สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
(2) รำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2565 และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code)
(3) ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูท้ ่ีได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
(เอกสำรประกอบสำหรับวำระที่ 5)
(4) ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูท้ ่ีได้รบั กำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรใหม่ (เอกสำรประกอบสำหรับ
วำระที่ 6)
(5) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(6) ข้อปฏิบตั ิสำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ
(7) หนังสือมอบฉันทะ
(8) รำยละเอียดของกรรมกำรอิสระเพื่อประกอบกำรมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
(9) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
(10) แบบคำถำมสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565
(11) ประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมกำรของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2565
เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
รำยละเอียดทั่วไป
กำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2564 ได้จั ด ขึ ้น เมื่ อ วัน ที่ 22 กรกฎำคม 2564 โดยมี
รำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุม สิ่งที่ส่งมำด้วย (1)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึ ก
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
ถูกต้องเป็ นจริง ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
1

กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 2

รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
รำยละเอียดทั่วไป
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 ปรำกฏอยู่ใน (2)
รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ ได้จัด ส่ ง ให้ผู้ถื อ หุ้น พร้อ มหนัง สื อ เชิ ญ
ประชุมในครัง้ นี ้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทรำบผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทในรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 ดังปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วย (2)

กำรลงมติ เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อรับทรำบ จึงไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิน้ สุดวันที่
31 มีนำคม 2565 และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
รำยละเอียดทั่วไป
งบกำรเงินประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2564 (แบบ
56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและได้รบั กำรตรวจสอบ
จำกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแล้วโดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

เห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ งบกำรเงิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงิน
สด ประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชี ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (2)

กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิจำรณำเรื่องเงินปั นผล
รำยละเอียดทั่วไป
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อ บั ง คั บ บริ ษั ท
ข้ อ 48 ก ำหนดว่ ำ บริ ษั ท จะต้ อ งจั ด สรรก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้ เ ป็ นทุ น ส ำรอง
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2

ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2565 บริษั ท มี ทุน จดทะเบี ย น 383,000,000 บำท และมี ทุน สำรองตำม
กฎหมำยจำนวน 38,300,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตำมข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเพิ่มเติมอีก
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจำกหักภำษี เงิน
ได้นิติบุคคล แต่บริษัทอำจกำหนดให้กำรจ่ำยเงินปั นผลมีอัตรำน้อยกว่ำที่กำหนดข้ำงต้น ได้
หำกบริษัทมีควำมจำเป็ นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรดำเนิ นงำน
ของบริษัท ทัง้ นีก้ ำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัท
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
ตำมงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัท
มีกำไรจำนวน 258,727,904 บำท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อนุมัติจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.65
บำท (หกสิ บ ห้ำ สตำงค์) หัก ด้วยเงินปั น ผลระหว่ำงกำลที่ จ่ำ ย
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ไปแล้ว จ ำนวน 0.20 บำท เป็ น เงิน 76,600,000
บำท คงเหลือเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มเติมให้ผูถ้ ือหุน้ อีกหุ้นละ
0.45 บำท (สี่สิบ ห้ำสตำงค์) เป็ น เงิน 172,350,000 บำท (หนึ่ ง
ร้อยเจ็ดสิบสองล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นบำท) โดยบริษัทกำหนด
รำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ได้รับ เงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 10 มิ ถุ น ำยน
2565 (Record Date) และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ้น
ในวันที่ 10 สิงหำคม 2565
ทั้งนี ้ สิทธิ ในกำรรับเงินปั นผลของบริษั ท ยังมีควำมไม่แน่ นอน
เนื่องจำกต้องรอกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2565 ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2565
หมำยเหตุ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุค คลธรรมดำสำมำรถขอเครดิต ภำษี เงิน ปั น
ผลได้ เนื่องจำกบริษัทได้เสียภำษี ไว้แล้วในอัตรำร้อยละ 20 ของ
กำไรสุทธิ ดังนัน้ เครดิตภำษีเงินปั นผล = 20/80
ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลปี 2563 – 2564 มีดงั นี ้
รำยกำร
ปี 2563
กำไรสุทธิสำหรับปี (บำท)
116,010,356
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (บำท)
119,010,569
กันเงินสำรองตำมกฎหมำย
เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้ )
0.30
- เงินปั นผลระหว่ำงกำล (บำท/หุน้ )
0.12
- เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง (บำท/หุน้ )
0.18
จำนวนหุน้ (หุน้ )
383,000,000
รวมเงินปั นผลจ่ำยทัง้ สิน้ (บำท)
114,900,000
อัตรำเงินปั นผลจ่ำยต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
96.54
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ปี 2564
257,160,046
258,727,904
0.65
0.20
0.45
383,000,000
248,950,000
96.22

กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5

พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
รำยละเอียดทั่วไป
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท
ข้อ 21 ก ำหนดว่ ำ ในกำรประชุม สำมัญ ประจ ำปี ทุ ก ครั้ง จะต้อ งมี ก รรมกำรที่ ต ้อ งออกจำก
ต ำแหน่ งเป็ น จ ำนวนหนึ่ ง ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด กรรมกำรที่ จ ะต้อ งออกจำก
ตำแหน่งในปี แรกและปี ท่สี อง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบั ฉลำก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 นี ้ มีกรรมกำรที่ตอ้ ง
ออกตำมวำระ 2 คน ดังนี ้
รำยชื่อ
(1) นำยประสำน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
(2) นำยธีระ ณ วังขนำย

ตำแหน่ง
กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำร
อิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำฯ

สำหรับกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรได้เป็ นกำรล่วงหน้ำ ระหว่ำงวันที่
12 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภำคม 2565 โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใดแจ้งควำมจำนงในเรื่องดังกล่ำว
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
5.1
คณะกรรมกำรที่ ไม่ มี ส่ วนได้เสี ย ได้ร่ว มกัน พิ จ ำรณำและเห็ น ชอบกับ ข้อ เสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจำรณำเลือกตัง้ นำยประสำน อัครพงศ์พิศักดิ์ และนำยธีระ ณ วังขนำย ซึ่งพ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำมำเป็ นกรรมกำรใหม่และดำรงตำแหน่งตำมเดิม
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำร
บริษัทแล้วว่ำ มีคณ
ุ สมบัติท่เี หมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
ทัง้ นีร้ ำยละเอียดเกี่ยวกับ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน ปรำกฏตำมสิ่ง
ที่ส่งมำด้วย (3)
อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทเป็ น
แบบกำรใช้เสียงข้ำงมำก
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5.2

เห็นสมควรกำหนดอำนำจกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ดังนี ้
“นำยประสำน อัครพงศ์พิศักดิ์, และนำยวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญของบริษัท”
กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรเข้ำใหม่
รำยละเอียดทั่วไป
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิเพิ่มจำนวนกรรมกำรบริษทั จำกเดิม 6 คน เป็ น 7 คน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
โดยขออนุมตั ิแต่งตัง้ นำยวิชญ์พล อัครพงศ์พิศกั ดิ์ ซึ่งเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติในกำรเป็ นกรรมกำรของบริษัท
ครบถ้วนตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นกรรมกำรเข้ำใหม่
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษั ท ได้พิ จำรณำคุณ สมบัติ ของนำยวิชญ์พ ล
อัครพงศ์พิศกั ดิ์ อย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ นำยวิชญ์พล
อั ค รพงศ์พิ ศั ก ดิ์ เป็ นกรรมกำรของบริษั ท ทั้ ง นี ้ร ำยละเอี ย ด
เกี่ยวกับ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ กำรทำงำน ปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (4)

กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 7

พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2565
รำยละเอียดทั่วไป
ตำมข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย้
ประชุม บ ำเหน็ จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ต อบแทนในลัก ษณะอื่ น ตำมข้อ บัง คับ หรือ ตำมที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ
เพื่อให้คณะกรรมกำรได้รบั ค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม และเป็ นธรรม คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรกำหนดค่ำตอบแทนโดย
พิจำรณำหน้ำที่ บทบำท และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ผ่ำนมำ ประสบกำรณ์ รวมถึง
กำรขยำยตัวทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของบริษัท จึงกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสำหรับปี 2565 ไว้ตำมตำรำงท้ำยนี ้ โดยกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรจะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุม
คณะกรรมกำร
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นว่ำ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมัติให้
จั ด สรรค่ ำต อบแทนกรรม กำร ส ำหรั บ ปี 2565 ซึ่ ง ข้ อ มู ล
เปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2563 - 2565 มีดงั นี ้

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ปี 2563
(บำท)

ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำร (ต่อครัง้ )
- กรรมกำร (ต่อครัง้ )
ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรตรรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (ต่อครัง้ )
- กรรมกำร (ต่อครัง้ )
ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
- ประธำน (ต่อครัง้ )
- กรรมกำร (ต่อครัง้ )
โบนัส

ปี 2564
(บำท)

ปี 2565
(บำท)

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000
-

30,000
20,000
-

30,000
20,000
-

(มอบหมำยให้คณะกรรมกำรเป็ นผูจ้ ดั สรร)
* กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรจะไม่ได้รบั ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำร

กำรลงมติ วำระนีต้ ้องผ่ำนมติอ นุมัติด ้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุม
วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน ประจำปี 2565
รำยละเอียดทั่วไป
ตำมพระรำชบัญ ญั ติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบังคับบริษั ทข้อ 43
กำหนดให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน
นอกจำกนี ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีกำรหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หำกผูส้ อบบัญชี
ดังกล่ำวปฏิบตั ิหน้ำที่มำแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่ำจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีรำยนัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
โดยผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมำเป็ นเวลำ 34 ปี
นอกจำกนี ้ บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2565 ของ
บริษัทย่อยด้วย
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมัติแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ดังมีรำยชื่อต่อไปนี ้ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใด
คนหนึ่งเป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ของบริษัท โดยกำหนดค่ำตอบแทนปี ละ 1,170,000 บำท

ชื่อผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต

ทะเบียนเลขที่

(1) นำงกิ่งกำญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
(2) นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์
(3) นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์
(4) นำงสำวอรวรรณ เตชวัฒน์สิรกิ ลุ

4496
3972
5872
4807

จำนวนปี ท่เี ป็ น
ผูส้ อบของบริษัท
5
-

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
(1) ผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้ ข้ำงต้นนั้นมีควำมเป็ นอิสระและไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้
เสี ย ในลัก ษณะอื่ น ใดกับ บริษั ท ผู้บ ริห ำร ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรือ ผู้ท่ี เกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คล
ดังกล่ำวแต่อย่ำงใดทัง้ สิน้
(2) ผูส้ อบบัญชีท่เี สนอแต่งตัง้ ข้ำงต้นนัน้ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ให้สอบ
บัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ขอ้ มูลเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีของผูส้ อบปี 2563 – 2565 มีดงั นี ้
ปี

2563

ค่ำสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่ำบริกำรอื่นๆ(Non-Audit Fee)

2564

1,170,000 บำท 1,170,000 บำท
-

2565
1,170,000 บำท
-

กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

บริษัทกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 ในวันที่
10 มิถนุ ำยน 2565 (Record Date)
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ ำ นผู้ถื อ หุ้น โปรดเข้ำ ร่ว มประชุ ม สำมั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2565 ในรู ป แบบกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็ก ทรอนิ กส์ (E-AGM) ตำมวัน และเวลำที่ ระบุข้ำงต้น โดยบริษั ท จะใช้วิธีกำรลงทะเบี ยนเข้ำร่วมประชุม วิธีก ำรออกเสีย ง
ลงคะแนน และกำรนับคะแนนเสียงผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทำงเดียวเท่ำนัน้
สำหรับผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุม โปรดศึกษำขัน้ ตอนกำรลงทะเบียนและวิธีกำรเข้ำ
ร่วมประชุมจำกข้อปฏิบตั ิสำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ ตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วย (6)
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กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สะดวกที่จะเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้
1. นำยวันชัย อ่ำพึ่งอำตม์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเลิศ นิตย์ธีรำนนท์ กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ
หรือ บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
(7) พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท มำยังบริษัทพร้อมกันกับกำรนำส่งเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนตำมที่กำหนดในข้อปฏิบตั ิ
สำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (6) โดยจัดส่งมำยัง
เลขำนุกำรบริษัท บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์ ห้อง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยวันชัย อ่ำพึ่งอำตม์)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2564 เวลำ 14.00 น. โดยดำเนินกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำม
หลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นำงสำวนิรมล แซ่ลิม้ ผูด้ ำเนินกำรประชุม กล่ำวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมครัง้ นีม้ ีผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยกำรมอบฉันทะจำนวน 32 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ 146,491,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 38.2485 ของจำนวนหุน้ ที่
จำหน่ำยได้ทงั้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนำผูเ้ ข้ำร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการของบริษัทผู้เข้ าร่วมประชุม
1.

นำยวันชัย อ่ำพึง่ อำตม์

ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2.
นำยประสำน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
3.
นำยธีระ ณ วังขนำย
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
4.
นำยเลิศ นิตย์ธีรำนนท์
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
5.
นำยอนุรุธ ว่องวำนิช
กรรมกำร
6.
นำยวิทวัส อัครพงศ์พศิ กั ดิ์
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
เลขำนุกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัทฯ ทัง้ หมด 6 ท่ำน เข้ำร่วมประชุมครบ คิดเป็ นสัดส่วน 100%
กรรมกำรของบริษทั ทีไ่ ม่ได้เข้ำร่วมประชุม
ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ำร่วมประชุม
1.
2.
3.

นำงกิ่งกำญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
นำงสำวนัยรัตน์ กวยอะไพ
นำงสำวปั ทมำ วันประสิทธิ์พร

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
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ทีป่ รึกษำกฎหมำยทีเ่ ข้ำร่วมประชุม และตรวจสอบกำรนับคะแนน
1.
นำงนิตยำ เกียรติเสรีกลุ
บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด
2.
นำงสำวภักดีนำถ สุขประดิษฐ์ ณ อยุธยำ บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด
นำงสำวนิรมล แซ่ลมิ ้ ได้ชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวำระ ดังนี ้
วิธีนบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวำระ ผูถ้ ือหุน้ รำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ จำนวนหุน้ ที่
ตนถือหรือรับมอบฉันทะมำ และสำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวำระ เท่ำกับ
จำนวนหุน้ ที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมำโดยกำรลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจำกกำรประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีกำรพิมพ์บตั รลงคะแนนให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วม
ประชุม
ในกำรลงคะแนนเสียง ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ไปที่แถบหน้ำต่ำง E-Voting เพื่อทำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยใน
เวลำที่กำหนด (1 นำที) เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถำมอีกครัง้ ว่ำ ยืนยันกำรลงคะแนนหรือไม่
ให้กดตกลงเพื่อเป็ นกำรยืนยันกำรลงคะแนน
กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ต้องกำรเปลี่ยนกำรลงคะแนน สำมำรถทำได้ดว้ ยกำรกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หำกวำระได้ถกู
ปิ ดโหวตไปแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สำมำรถลงคะแนนหรือเปลี่ยนกำรลงคะแนนได้
สำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุมผ่ำนอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ทำ่ นสลับจำกโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพื่อทำกำรลงคะแนนที่เมนู E-Voting
เมื่อท่ำนลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่ำนกลับมำยังหน้ำต่ำง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชม
ภำพและเสียงของกำรประชุมต่อ
ระบบจะทำกำรรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจำกผูท้ ่ีลงคะแนนผ่ำน E-Voting และผูท้ ่ลี งคะแนนล่วงหน้ำ
ผ่ำนเอกสำรมอบฉันทะ
ก่อนลงมติในแต่ละวำระ ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมสำมำรถถำมคำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมที่กำลังพิจำรณำได้
กรณีท่ที ่ำนผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถำมคำถำมด้วยวิธีกำรพิมพ์ขอ้ ควำม สำมำรถทำได้ ดังนี ้
1. ให้ท่ำนไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ควำม
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อควำมเข้ำมำยังระบบ
กรณีท่ที ่ำนผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถำมด้วยกำรสนทนำ สำมำรถทำได้ ดังนี ้
1. ให้ท่ำนไปที่เมนู Participant ทำงด้ำนล่ำง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขำนชื่อของท่ำน เจ้ำหน้ำที่จะดำเนินกำรเปิ ดไมค์ให้ท่ำนสอบถำม ท่ำนจะต้องกด Unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่ำน กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถพูดผ่ำนไมค์ได้ (ภำยในระยะเวลำ 1 นำที) ขอควำมกรุณำพิมพ์
คำถำมของท่ำนมำทำงช่องทำง Chat แทน เพื่อที่ผดู้ ำเนินรำยกำรจะได้ทำกำรอ่ำนคำถำมให้กบั ที่ประชุมแทนท่ำน
3. ในกำรถำมคำถำมแต่ละครัง้ ทัง้ ผ่ำนกำรพิมพ์ขอ้ ควำม หรือผ่ำนกำรสนทนำ ขอควำมกรุณำให้ผเู้ ข้ำร่วม
ประชุมแจ้งชื่อ-นำมสกุล พร้อมระบุว่ำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริม่ ถำมคำถำมทุกครัง้ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรจดบันทึกกำรประชุมให้ถกู ต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิ ดโอกำสให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมส่งคำถำมในแต่ละวำระ กรณีท่ไี ม่มีผเู้ ข้ำร่วมประชุม สอบถำมเข้ำมำ
ภำยใน 2 นำที ทำงบริษัทจะดำเนินกำรประชุมต่อ หำกผูถ้ ือหุน้ มีคำถำมเพิ่มเติม สำมำรถพิมพ์คำถำมเข้ำมำผ่ำนช่องทำง
Chat เจ้ำหน้ำที่จะทำกำรอ่ำนคำถำมของท่ำนในภำยหลัง
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ผูด้ ำเนินกำรประชุมสอบถำมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใด จะซักถำมเกี่ยวกับวิธีกำรลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำ
มีผใู้ ดซักถำม จึงเชิญประธำนฯ ที่ประชุมกล่ำวเปิ ดกำรประชุม
จำกนัน้ ประธำนฯ แจ้งว่ำขณะนีผ้ ถู้ ือหุน้ มำประชุมครบเป็ นองค์ประชุม แล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมเริ่มพิจำรณำเรื่อง
ต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ตำมลำดับดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จดั ส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ซึ่งประชุม
ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ให้กับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนัน้ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ประธำนสอบถำมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ สงสัยหรือข้อคิดเห็นประกำรใดหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีผใู้ ด
ซักถำม จำกนัน้ ประธำนจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
ตำมที่ประธำนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
• เห็นด้วย 146,492,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• รวม 146,492,700 เสี ย ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ ถื อ หุ้น ที่ เข้ำ ร่ว ม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 2

รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564

ประธำนแจ้งต่ อที่ป ระชุม ว่ำบริษัท ได้น ำส่งหนังสือรำยงำนประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ ำนทรำบ
ล่วงหน้ำแล้ว และมอบหมำยให้ นำยประสำน อัครพงศ์พิศกั ดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนให้ท่ปี ระชุมรับทรำบผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัท
นำยประสำน อัครพงศ์พิศกั ดิ์ รำยงำนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม 2564 ดังนี ้
รำยได้รวม: บริษัทมียอดรำยได้รวม 2,247.54 ล้ำนบำท ลดลง 19% โดยด้ำนปริมำณ ลดลง 19.5%
แต่เพิ่มขึน้ ทำงด้ำนรำคำ 0.4%
กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขัน้ ต้นของบริษัท 305.77 ล้ำนบำท คิดเป็ น 13.6% ของยอดขำย ลดลง 7%
เมื่อเทียบกับปี ก่อน
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ก ำไรสุ ท ธิ : ก ำไรสุท ธิ ข องบริษั ท 101.36 ล้ำ นบำท คิ ด เป็ น 4.5% ของยอดขำย เพิ่ ม ขึ น้ ประมำณ
16.57% เมื่อเทียบกับปี ก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรขำยที่เน้นกลุ่มลูกค้ำที่มีอตั รำกำรทำกำไรสูง และกำรบริหำรจัดกำร
ต้นทุนที่มีประสิทธิภำพและดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
กำไรต่อหุ้น: บริษัทมีกำไรต่อหุน้ เท่ำกับ 0.26 บำท / หุน้
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA) = 4.81 %
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) = 7.11 %
อัตรำส่วนสภำพคล่อง = 3.46 เท่ำ
อัตรำส่วนหนีส้ ิน/ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E RATIO) อยู่ท่ี 0.28 เท่ำ
ประธำนสอบถำมว่ำมี ผู้ถือหุ้นท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ ไม่ป รำกฎว่ำมีผู้ใด
ซักถำม จำกนั้นประธำนจึงขอให้ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2564
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ตำมที่
เสนอ
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2564 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี

ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้นำส่งงบกำรเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่ำนทรำบล่วงหน้ำแล้ว
ประธำนสอบถำมว่ำมี ผู้ถือหุ้นท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ ไม่ป รำกฏว่ำมีผู้ใด
ซักถำม จำกนัน้ ประธำนจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ื อหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ตำมที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
• เห็นด้วย 146,492,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• รวม 146,492,700 เสี ย ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ำ ร่ว ม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 4

พิจำรณำเรื่องเงินปั นผล

ประธำนได้มอบหมำยให้ นำยประสำน อัครพงศ์พิศกั ดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนให้ท่ีประชุม
รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
นำยประสำน อัครพงศ์พิศักดิ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนำคม
2564 บริษัทมีกำไรจำนวน 119,010,569 บำท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ใน
อัตรำหุน้ ละ 0.30 บำท ทัง้ นี ้ หักด้วยเงินเงินปั นผลระหว่ำงกำลที่จ่ำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปแล้วจำนวนหุน้ ละ 0.12 บำท ซึ่งเป็ น
จ ำนวนเงิ น 45,960,000.00 บำท คงเหลื อ เงิ น ปั นผลที่ ต ้ อ งจ่ ำ ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น อี ก หุ้ น ละ 0.18 บำท เป็ นเงิ น
68,940,000.00 บำท โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลในวันที่ 11 มิถุนำยน 2564 (Record Date) และ
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 10 สิงหำคม 2564
ประธำนขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติอนุมตั ิให้บริษัทจ่ำยเงินปั นผลตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
• เห็นด้วย 146,492,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• รวม 146,492,700 เสี ย ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ำ ร่ว ม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งตำมวำระและกำหนดอำนำจ
กรรมกำร

ประธำนมอบหมำยให้ นำยธีระ ณ วังขนำย ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่ำในกำร
ประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ จะต้องมีกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำร
ทัง้ หมด กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ท่สี อง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบั ฉลำก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ซึ่งในปี 2564 นี ้ มีกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระ 1
คน ดังนี ้
รำยชื่อ
นำยวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์

ตำแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรบริห ำร รองกรรมกำรผู้จัด กำร
และ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถ
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เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรได้เป็ นกำรล่วงหน้ำ ระหว่ำงวันที่ 3 เมษำยน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภำคม
2564 โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนเว็บไซด์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยใดแจ้งควำมประสงค์ในเรื่องดังกล่ำว
ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจำรณำและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ นำยวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์ ซึ่ง
พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำมำเป็ นกรรมกำรและดำรงตำแหน่งตำมเดิม ทั้งนีร้ ำยละเอียดเกี่ยวกับอำยุ วุฒิกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (3)
นำยธีระ ณ วังขนำย สอบถำมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ขอ้ เสนอแนะประกำรใดหรือไม่ แต่
ไม่ปรำกฏว่ำมีผใู้ ดซักถำม จำกนัน้ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติเลือกตัง้ กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและ
กำหนดอำนำจกรรมกำรของบริษัท
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตัง้ นำยวิทวัส อัครพงศ์พิศกดิ์ ซึ่งพ้นตำแหน่งตำมวำระ
กลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

•
•
•
•
•

นำยวิทวัส อัครพงศ์พศิ กั ดิ์
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
เห็นด้วย 146,492,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม 146,492,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับอำนำจกรรมกำรของบริษทั เห็นสมควรให้คงไว้ตำมเดิม ดังนี ้
“นำยประสำน อัครพงศ์พิศกั ดิ์ และ นำยวิทวัส อัครพงศ์พศิ กั ดิ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำ
สำคัญของบริษัท”
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2564

ประธำนมอบหมำยให้ นำยธีระ ณ วังขนำย ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอ
ให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำ
นำยธีระ ณ วังขนำย ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รบั
ค่ำตอบแทนในรู ปของเงินเดือน เบีย้ ประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมข้อบังคับหรือ
ตำมที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ
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เพื่ อ ให้ค ณะกรรมกำรได้รับ ค่ ำ ตอบแทนอย่ ำงเหมำะสม และเป็ น ธรรม คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนจึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจ ำรณำกำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกหน้ำที่ บทบำท
และควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ประสบกำรณ์ รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผล
ประกอบกำรของบริษัท จึงได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2564 ไว้ตำมตำรำงแนบท้ำยที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม โดยกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรจะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมคณะกรรมกำร ดังนี ้
(1)
ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำร จำนวน 30,000 บำท ต่อครัง้
- กรรมกำร จำนวน 20,000 บำท ต่อคน/ครัง้
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรและพนักงำนบริษัทจะไม่ได้รบั ค่ำเบีย้ ประชุมนี ้
(2)
ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 30,000 บำท ต่อครัง้
- กรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 20,000 บำท ต่อคน/ครัง้
(3)
ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
- ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำนวน 30,000 บำท ต่อครัง้
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำนวน 20,000 บำท ต่อคน/ครัง้
ประธำนสอบถำมว่ำมี ผู้ถือหุ้นท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ ไม่ป รำกฏว่ำมีผู้ใด
ซักถำม จำกนัน้ ประธำนจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2564 ตำมรำยละเอียดที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
• เห็นด้วย 146,492,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• รวม 146,492,700 เสี ย ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ำ ร่ว ม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน ประจำปี 2564
ประธำนชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญ ญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ท่ีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน นอกจำกนี ้ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ ย วกับ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท ที่ อ อกหลัก ทรัพ ย์ (ฉบับ ที่ 14) ก ำหนดให้บ ริษั ท จัด ให้มี ก ำร
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หำกผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวปฏิบตั ิหน้ำที่มำแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่ำจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ
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แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรำยนั้นเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบ
บัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนื่องมำเป็ นเวลำ 33 ปี นอกจำกนี ้ บริษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยด้วย
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วเห็นว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควร
อนุมตั ิแต่งตัง้
1)
นำงกิ่งกำญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4496
2)
นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3972
3)
นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 5872
4)
นำงสำวอรวรรณ เตชวัฒน์สิรกิ ลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4807
จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ำ
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท โดยกำหนดค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบบัญชีปีละ 1,170,000
บำท ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็ นมูลค่ำเท่ำกับปี ก่อน
ประธำนสอบถำมว่ำมี ผู้ถื อหุ้น ท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือ ไม่ แต่ไม่ ปรำกฏว่ำมี ผู้ใด
ซักถำม จำกนัน้ ประธำนจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี โดยกำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบ
บัญชีปีละ 1,170,000 บำท ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
• เห็นด้วย 146,492,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
• รวม 146,492,700 เสี ย ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ เข้ำ ร่ว ม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ

ประธำนสอบถำมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ขอ้ เสนอแนะหรือไม่
มีผถู้ ือหุน้ ซักถำม และบริษัทได้ตอบคำถำม ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ท่ำนหนึ่งได้สอบถำมคำถำมดังนี ้
นำยวันชัย เลิศศรีจตุพร ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถำมดังนี ้
นโยบำย Made in Thailand (MIT) ซึ่งให้กำรสนับสนุนกำรใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กภำยในประเทศ
สำหรับโครงกำรลงทุนของภำครัฐขนำดใหญ่มีผลต่อปริมำณวัตถุดิบหลัก ซึ่งบริษัทจำเป็ นต้องพึ่งพำผูผ้ ลิตภำยในประเทศ
เพียงรำยเดียว หรือไม่
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นำยประสำน อัครพงศ์พิศกั ดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ชีแ้ จงว่ำ นโยบำยดังกล่ำวไม่ส่ งผล
เสียต่อปริมำณวัตถุดิบของบริษัท เนื่องจำกบริษัทซือ้ วัตถุดิบในประเทศเป็ นหลักอยู่แล้ว ซึ่งภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมผูผ้ ลิต
ภำยในประเทศสำหรับสินค้ำกลุ่มเหล็ก อำทิ สแตนเลสสตีล เหล็กชุบสังกะสี เป็ นต้น ทำให้ประเทศไทยมีกำรนำเข้ำสินค้ำ
ดังกล่ำวลดน้อยลง อีกทัง้ นโยบำยดังกล่ำวส่งเสริมให้กำรดำเนินธุรกิจและกำรจัดกำร Supply Chain ของบริษัทดียิ่งขึน้
โดยบริษัทสำมำรถทำสัญญำซือ้ ขำยให้มีควำมเชื่อมโยงกันมำกขึน้ ทัง้ ระหว่ำงบริษัทกับผูผ้ ลิต และบริษัทกับลูกค้ำ
นำยเดชำ หมีกุละ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถำมดังนี ้
บริษัทมีกลยุทธ์ดำ้ นกำรใช้เทคโนโลยี เช่น กำรขำยผ่ำนแพลตฟอร์ม อย่ำงไร หรือไม่
นำยประสำน อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ชีแ้ จงว่ำ เนื่องจำกสินค้ำของบริษัท
เป็ นสินค้ำอุตสำหกรรม และกำรผลิตสินค้ำแต่ละชนิด จะต้องพิจำรณำคุณลักษณะของสินค้ำ อำทิ เครื่องซักผ้ำ หม้อหุง
ข้ำว เป็ นต้น และต้องอำศัยกำรประสำนงำนทัง้ 3 ฝ่ ำย ได้แก่ ลูกค้ำผูซ้ ือ้ สินค้ำ โรงงำนผูผ้ ลิต และบริษัท ด้วยเหตุนกี ้ ำรขำย
ผ่ำนแพลตฟอร์ม หรือทำงออนไลน์ ซึ่งจะเป็ นรู ปแบบกำรดำเนินธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) มำกกว่ำ แต่
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็ นแบบ B2B (Business to Business) กำรขำยผ่ำนแพลตฟอร์มจึงไม่สำมำรถรองรับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับสินค้ำของบริษัทมีขนำดใหญ่ ปริมำณกำรซือ้ ขำยแต่ละครำว
เริ่มต้นตัง้ แต่ 500 - 1,000 กิโลกรัม ทำให้ระบบโลจิสติกส์ท่ วั ไปไม่สำมำรถรองรับได้ กรณีนี ้ จึงแตกต่ำงจำกสิน ค้ำอุปโภค
บริโภคทั่วไปที่สำมำรถซือ้ ขำยสินค้ำระหว่ำงกัน โดยผ่ำนแพลตฟอร์ม เช่น แแอพพลิเคชั่น Grab, Food Panda ได้ ทั้งนี ้
บริษัทจะพิจำรณำกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำขำยผ่ำนแพลตฟอร์มตำมควำมเหมำะสม
ประธำนกล่ำวปิ ดประชุมเมื่อเวลำ 14.50 น.

ลงชื่อ......................................................................ประธำนที่ประชุม
(นำยวันชัย อ่ำพึ่งอำตม์)

ลงชื่อ......................................................................เลขำนุกำรบริษัท
(นำยวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย :
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2561

2562

2563*

2564

2565

งบกำไรขำดทุน (ล้ำนบำท)
รำยได้รวม

3,407.57

3,319.23

2,775.93

2,247.54

2,790.67

รำยได้จำกกำรขำย และบริกำร

3,376.19

3,293.90

2,756.44

2,226.16

2,761.24

กำไรขัน้ ต้น

482.22

411.43

328.75

305.77

454.68

กำไรจำกกำรดำเนินงำน

341.41

253.50

159.52

160.77

319.31

กำไรสุทธิ

208.19

143.59

86.95

101.36

211.68

2,362.03

2,345.53

2,118.54

2,093.21

2,319.00

677.43

679.12

483.41

461.12

657.89

1,684.60

1,666.41

1,635.13

1,632.09

1,661.12

ต่อหุ้นสำมัญมูลค่ำทีต่ รำไว้ 1 บำท
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท)

3.84

3.77

3.70

3.75

3.92

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท)

0.54

0.37

0.23

0.26

0.55

เงินปั นผล ต่อหุน้ (บำท)

0.45

0.37

0.22

0.30

0.65

14.28%
6.11%
14.43%
8.99%
2.91
0.40

12.49%
4.33%
9.85%
6.10%
2.69
0.41

11.93%
3.13%
6.08%
3.90%
3.30
0.30

13.74%
4.51%
7.11%
4.81%
3.46
0.28

16.47%
7.59%
19.22%
12.79%
2.75
0.40

งบดุล (ล้ำนบำท)
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)

* 2563 –ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ กำหนดอัตรำค่ำชดเชยกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำงลูกจ้ำง ได้รบั ค่ำชดเชย 400 วันของอัตรำ
ค่ำจ้ำง อัตรำสุดท้ำย กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้ปรับปรุงใหม่ในผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

18

ผลประกอบกำรตำมงบกำรเงินรวม สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 – 2565
รำยได้รวม (ล้ำนบำท)

กำไรขั้นต้น (ล้ำนบำท)

กำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

19

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้อมูลของกรรมกำรทีค่ รบกำหนดตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่ง
ชื่อ – นำมสกุล
อำยุ
ประเภทกรรมกำรทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง

:
:
:

นำยประสำน อัครพงศ์พิศักดิ์
64 ปี
กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

กำรศึกษำ

:

ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรีสำขำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ วิทยำเขตพระนครเหนือ

:

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

ประสบกำรณ์ทำงำน (ในช่วง 5 ปี )

:

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
จำนวน 2 หลักสูตร

:
:

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 37/2005
อบรมหลักสูตรDCP รุน่ ที่ 60/2005

:

ปี 2532-ปัจจุบนั / กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร,
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
ปี 2547-ปัจจุบนั / ประธำนกรรมกำร, ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด
ปี 2547-ปัจจุบนั / ประธำนกรรมกำร,
บริษัท โมรี่ โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2548-2561 / กรรมกำร,
บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จำกัด
ปี 2556-2561 / กรรมกำร,
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำกัด

:
:
:
:

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั

:

กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(3 ปี : กรกฎำคม 2562 – ปั จจุบนั )

จำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งในบริษัท

:

กรรมกำรบริษัท 3 ปี

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี

:
:

คณะกรรมกำร 4/4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)

กำรถือหุน้ ในบริษทั (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565) :

7,500,960 หุน้ (คิดเป็ น 1.96% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด)

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ)
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ผูไ้ ด้รบั กำร
เสนอชื่อเป็ น
กรรมกำร
นำยประสำน
อัครพงศ์พิศกั ดิ์

บริษัทจดทะเบียนอื่น
จำนวน
-

ตำแหน่ง
-

: บิดำ, นำยวิทวัส อัครพงศ์พศิ กั ดิ์
กิจกำรอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน
ตำแหน่ง
1. ประธำนกรรมกำร /
2

กำรดำรงตำแหน่งใน
กิจกำรที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด
2. ประธำนกรรมกำร /
บริษัท โมรี่ โลหะกิจ
(ประเทศไทย) จำกัด

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ลักษณะควำมสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำ
ไม่เป็ น
) เป็ น
ที่ได้รบั เงินเดือนประจำ
X
2. เป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
เป็ น
ไม่เป็ น
X
3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถทำหน้ำ
เป็ น
ไม่เป็ น
ที่ได้อย่ำงเป็ นอิสระ
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ข้อมูลของกรรมกำรทีค่ รบกำหนดตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่ง
ชื่อ – นำมสกุล
อำยุ
ประเภทกรรมกำรทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง

:
:
:

นำยธีระ ณ วังขนำย
65 ปี
กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กำรศึกษำ

:

หลักสูตรนักบริหำรชัน้ สูง (Senior Executive Program)
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
วิทยำลัยเทคโนโลยีดำ้ นนำ้ ตำล รัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
สถำบันด้ำนเทคโนโลยีแห่งเวสเทิรน์ ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลีย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
จำนวน 14 หลักสูตร
- อบรมหลักสูตร DCP รุน่ ที่ 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 รุน่ ที่ 3/2016)
(สำมำรถดูกำรอบรมเพิ่มเติมได้ในหนังสือรำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) / ประวัติกรรมกำรและผูบ้ ริหำร เอกสำรแนบ 1

:
:

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

ประสบกำรณ์ทำงำน (ในช่วง 5 ปี )

:

:
:

ปี 2548-ปัจจุบนั / กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,
และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบ
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
ปี 2555-ปัจจุบนั / กรรมกำร
บริษัท วังชูกำร์ โฮลดิง้ จำกัด
ปี 2555-ปัจจุบนั / กรรมกำร
บริษัท วังชัยนำท จำกัด
(สำมำรถดูกำรอบรมเพิ่มเติมได้ในหนังสือรำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) / ประวัติกรรมกำรและผูบ้ ริหำร เอกสำรแนบ 1

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั

:

กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบ
(3 ปี : กรกฎำคม 2562 – ปั จจุบนั )

จำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งในบริษัท

:

กรรมกำรอิสระ 3 ปี
กรรมกำรบริษัท 3 ปี
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:
:
:

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี

กำรถือหุน้ ในบริษทั (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565) :

คณะกรรมกำร 4/4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)

ไม่มี

(คิดเป็ น 0% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด)

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร :
ผูไ้ ด้รบั กำร
เสนอชื่อเป็ น
กรรมกำร
นำยธีระ
ณ วังขนำย

บริษัทจดทะเบียนอื่น
จำนวน
-

ตำแหน่ง
-

ไม่มี
กิจกำรอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน
ตำแหน่ง
16
สำมำรถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้
ในหนังสือรำยงำนประจำปี
2564 (แบบ 56-1 One
Report) / ประวัติกรรมกำร
และผูบ้ ริหำร เอกสำรแนบ 1

กำรดำรงตำแหน่งใน
กิจกำรที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ลักษณะควำมสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำ
เป็ น
ไม่เป็ น
)
ที่ได้รบั เงินเดือนประจำ
X ไม่เป็ น
2. เป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
เป็ น
X ไม่เป็ น
3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถทำหน้ำ
เป็ น
ที่ได้อย่ำงเป็ นอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้อมูลของกรรมกำรทีไ่ ด้รับกำรเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรใหม่
ชื่อ – นำมสกุล
อำยุ
ประเภทกรรมกำรทีจ่ ะเสนอแต่งตั้ง
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำน (ในช่วง 5 ปี )

:
:
:
:
:
:

นำยวิชญ์พล อัครพงศ์พิศักดิ์
30 ปี
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และกรรมกำรบริหำร
ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ไม่มี
ปั จจุบนั / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
ปี 2562 - ปั จจุบนั / ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
ปี 2559 - 2560 / ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำ
บริษัท ปำล์ม ควิซีน จำกัด
ปี 2559 / Game Planner
บริษัท แมจิก บ๊อกซ์ เอเชีย จำกัด
ปี 2557 / Production Assistant
บริษัท เดอะ ซิกซ์ เอลลิเม้นท์ จำกัด

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั

:

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรถือหุน้ ในบริษทั (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565) :

20,275,760 หุน้ (คิดเป็ น 5.29% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด)

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร :
ผูไ้ ด้รบั กำร
เสนอชื่อเป็ น
กรรมกำร
นำยวิชญ์พล
อัครพงศ์พิศกั ดิ์

บริษัทจดทะเบียนอื่น
จำนวน
-

ตำแหน่ง
-

บุตร, นำยประสำน อัครพงศ์พศิ กั ดิ์
กิจกำรอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน
ตำแหน่ง
-

กำรดำรงตำแหน่งใน
กิจกำรที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ลักษณะควำมสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำ
ไม่เป็ น
) เป็ น
ที่ได้รบั เงินเดือนประจำ
X
2. เป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
เป็ น
ไม่เป็ น
X
3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถทำหน้ำ
เป็ น
ไม่เป็ น
ที่ได้อย่ำงเป็ นอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ใบตอบรับเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จากัด (มหาชน)

(1) ข้าพเจ้า
I/we
ที่อยู่
Address

………………………………………………………

สัญชาติ

………..............
Nationality

…………………………………………………........................................................……
………………………………………….......................................................……………

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั โลหะกิจ เม็ททอล จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Lohakit Metal Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

d

.……….................

หุ้น
shares

y

ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สาหรับการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 โดยต้องการเข้าร่ วมประชุม
f

เข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเอง
มอบฉันทะให้ (นาย / นาง / นางสาว )…………………………………..........................

พ

หมายเลขบัตรประชาชน…………….……………....ได้เข้าร่ วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

f

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่ วมประชุม
g

พ

อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ)
เบอร์โทร……………………………………………………………………….(โปรดระบุ)

g

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 วิธีการเข้าร่ วมประชุม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
(5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้วบริ ษทั ฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่ วมประชุมและวิธีการเข้าร่ วมประชุม
ไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
(6) ในวันประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องเตรี ยม เลขบัญชีผถู ้ ือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สาหรับการเข้าร่ วม
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
หากท่ านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ปรากฏตามตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมกับนาหนังสื อมอบฉันทะ
เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่ วมประชุม โดยส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่กาหนดด้วย และในกรณี ที่
ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย โดย
ท่านสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริ ษทั จัดการโดยซองไปรษณี ยต์ อบรับ ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมฉบับนี้ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้อปฎิบัติสำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมต้องส่งเอกสำรยืนยันตัวตนตำมที่ระบุไว้ มำยัง
บริษัทภำยใน วันที่ 15 กรกฎำคม 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตำมรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ตำมข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรำยชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ห้บริกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับกำร
เข้ำร่วมประชุมและคู่มือกำรเข้ำใช้งำนไปยังอีเมล์ท่ที ่ำนได้ส่งมำแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้ำ 2 วัน ก่อนวันประชุม
กำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งควำมประสงค์ท่จี ะเข้ำร่วมประชุม ด้วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทำง E-Mail หรือไปรษณีย ์
กรณีผู้ถือหุน้ ต้องกำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธกี ำรส่งข้อมูลทำง
E-Mail หรือ ไปรษณีย ์
1. โปรดกรอกเอกสำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 5) โดยขอให้
ท่ำนระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำน ให้ชดั เจน สำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
2. แนบสำเนำหลักฐำนแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม E-AGM
2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
• กรณีผถู้ ือหุน้ ประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สำเนำเอกสำรแสดงตนที่รำชกำรออกให้ท่ยี งั ไม่หมดอำยุ เช่นบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตร
ประจำตัวรำชกำร หรือใบอนุญำตขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้
ผูถ้ ือหุน้ แนบหลักฐำนประกอบด้วย
• กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้ำร่วมประชุมแทน ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน
และลงลำยมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอำกรครบถ้วนแล้ว
o สำเนำเอกสำรแสดงตัวตนของผูม้ อบฉันทะ เช่นสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัว
ข้ำรำชกำร หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอำยุและลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ
o สำเนำเอกสำรแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำบัตรประจำตัว
ข้ำรำชกำร หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอำยุและลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้องของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
• กรณีผมู้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting)
o สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ที่มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
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o สำเนำเอกสำรแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิติบคุ คล(กรรมกำร) เช่นสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำบัตร
ประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอำยุและ
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
• กรณีท่มี ีกำรมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เข้ำร่วมประชุมแทน ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน
และลงลำยมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอำกรครบถ้วนแล้ว
o สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ที่มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
o สำเนำเอกสำรแสดงตัวตนของผูแ้ ทนนิติบคุ คล(กรรมกำร) เช่นสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำบัตร
ประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอำยุและ
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
o สำเนำเอกสำรแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดำตำมที่ได้กล่ำว
ข้ำงต้น
กรณีท่เี อกสำรหรือหลักฐำนที่ได้กล่ำวข้ำงต้น ไม่ใช่เอกสำรฉบับภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดงเอกสำร
คำแปลฉบับภำษำอังกฤษ ซึ่งลงนำมรับรองคำแปล โดยผูถ้ ือหุน้ หรือ โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบคุ คลนัน้ (ในกรณี
เป็ นนิติบคุ คล)
3. ส่งเอกสำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐำนแสดงตัวตน พร้อมเอกสำร
ประกอบต่ำง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมำให้บริษัท ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2565
• ช่องทำง E-Mail : ird@lohakit.co.th
• ช่องทำงไปรษณีย ์ : เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์
ห้อง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
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กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมและได้รบั กำรตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่ำนจะ
ได้รบั E-Mail จำกทำงผูใ้ ห้บริกำรจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็ น Link สำหรับกำรเข้ำร่วมประชุม และคู่มือกำรเข้ำใช้งำน
ระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบกำรประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีท่ยี งั ไม่ได้รบั
E-Mail ดังกล่ำวภำยในวันที่ 19 กรกฎำคม 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. กำรเข้ำ ร่ว มประชุม และกำรลงคะแนนผ่ ำ นทำงสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำมำรถใช้ได้กั บ คอมพิ ว เตอร์ / โน๊ ต บุ๊ ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่ำน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตควำมเร็ว
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้ำนพืน้ ฐำน
หมำยเหตุ : กรณีเข้ำร่วมประชุมผ่ำนทำงแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom Cloud
Meeting ก่อนเข้ำร่วมประชุม ซึ่งสำมำรถ download ได้ดงั นี ้
ระบบ iOS
ระบบ Android

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิ ดให้เข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 60 นำที ก่อนเริม่ กำรประชุม อย่ำงไรก็ตำมกำรถ่ำยทอดสดจะเริ่มเมื่อถึง
เวลำประชุมเท่ำนัน้
4. กำรเข้ำสู่ระบบผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะต้องใช้ขอ้ มูลเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และเลขที่บตั รประชำชนของผูถ้ ือ หุน้
5. กำรลงคะแนนผ่ำนระบบ E-Voting ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนแต่ละวำระ โดยกำรลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ กรณีท่ไี ม่ได้ลงคะแนนในวำระใด ๆ ระบบจะถือว่ำท่ำนลงคะแนนเสียง
เป็ นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีกำรนับคะแนนโดยกำรเทคะแนนเสียงไปทำงเห็นด้วย)
6. กรณีท่ีผเู้ ข้ำร่วมประชุมติดปั ญหำในกำรใช้งำนระบบ E-AGM ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ตำมเบอร์โทรศัพท์ท่รี ะบุไว้ใน E-Mail ที่จดั ส่งคู่มือกำรใช้งำนระบบไปให้ท่ำน
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*** กำรประชุม E-AGM นีจ้ ะเป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำรประชุม
ในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำทีบ่ ริษัท***
กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สำมำรถมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะท่ำน
อื่นเข้ำร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หำกผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระ กรุณำส่งหนังสือมอบฉันทะ
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 7) โดยระบุผู้รบั มอบฉันทะเป็ นกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งตำมที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสำร
ประกอบ ให้บริษัท ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2565 ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้
• ทำงอีเมล์ : ird@lohakit.co.th
• ทำงไปรษณีย:์
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์
ห้อง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
หมำยเหตุ : กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ระบุกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระ กรรมกำรอิสระจะทำกำรลงคะแนนเสียงตำมที่ท่ำนได้ระบุมำ
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้นไม่สำมำรถแบ่งกำรออกคะแนนเสียงเป็ นบำงส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของ
Custodian)
กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแล
หุ้น
กรุณำนำส่งข้อมูลต่อไปนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท
2. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดย
ผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้ บั มอบอำนำจ พร้อมประทับตรำสำคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ำมี)
3. หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้
• ทำงอีเมล์ : ird@lohakit.co.th
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• ทำงไปรษณีย:์
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์
ห้อง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
กำรส่งคำแนะนำหรือคำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวำระ
ใดๆ ซึ่งจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM
กรณีท่ำนผูถ้ ือหุน้ มีควำมประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถำมต่ำง ๆ สำมำรถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1. ส่งคำแนะนำหรือคำถำมล่วงหน้ำให้บริษัทก่อนวันประชุม (สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 10) ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี ้
• อีเมล์ : ird@lohakit.co.th
• โทรศัพท์ : 0 2673 9559 ต่อ 207 (ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัท)
• ทำงไปรษณีย ์ :
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์
ห้อง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถำมระหว่ำงกำรประชุม สำหรับผูท้ ่ีเข้ำร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะต้องระบุ
ชื่อและนำมสกุล พร้อมแจ้งว่ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีกำรส่งคำแนะนำ
หรือคำถำมทุกครัง้ บริษัทเปิ ดช่องทำงในกำรส่งคำแนะนำและคำถำมระหว่ำงประชุม ดังนี ้
• ช่องทำงกำรสนทนำระบบพิมพ์ขอ้ ควำม (Chat)
• ช่องทำงกำรสนทนำระบบเสียง ซึ่งผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของ
ตนเอง หลังจำกที่ เจ้ำหน้ำที่ ค วบคุม ระบบส่งค ำเชิ ญ ให้ท่ ำ นสนทนำได้ และกรุ ณ ำปิ ด ไมค์โครโฟน
หลังจำกที่สนทนำเสร็จทุกครัง้ (สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกคู่มือกำรเข้ำร่วมประชุมที่ถกู จัดส่ง
ไปยังอีเมล์ของผูเ้ ข้ำร่วมประชุม)
ทัง้ นี ้ หำกผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรประชุมสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ดังนี ้
1. เรื่อ งกำรส่ งเอกสำรยื น ยัน ตัวตนเพื่ อ เข้ำร่วมประชุม ผู้ถื อ หุ้น ผ่ ำนสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) ติ ด ต่ อ
เลขำนุกำรบริษัทเพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตำมช่องทำงกำรติดต่อบริษัท ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น
2. เรื่องขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณี ท่ียืนยัน
ตัวตนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำมเบอร์โทรศัพท์ท่รี ะบุ ไว้
ใน E-Mail ที่จดั ส่งคู่มือกำรใช้งำนระบบไปให้ท่ำน
30

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ____________________
เขียนที่_____________________________________
วันที่________เดือน_______________พ.ศ.________
(1) ข้ำพเจ้ำ_________________________________________________สัญชำติ________________
อยู่บำ้ นเลขที่_______________ถนน_______________________ตำบล/แขวง____________________________
อำเภอ/เขต______________________จังหวัด____________________รหัสไปรษณีย_์ _____________________
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุน้ จำนวนทัง้ สิน้ รวม________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ_____________________เสียงดังนี ้
หุน้ สำมัญ_________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ____________________ ______ เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ___________________________เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1. ❑
ชื่อ________________________________________________อำยุ_____________ปี
อยู่บำ้ นเลขที่__________ถนน________________ตำบล/แขวง__________________
อำเภอ/เขต_______________จังหวัด______________รหัสไปรษณีย_์ ___________ หรือ
2. ❑
นำยวันชัย อ่ำพึ่งอำตม์ อำยุ 74 ปี ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ทีอ่ ยู่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) เลขที่ 66/1 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
หรือ
3. ❑

นำยเลิศ นิตย์ธีรำนนท์ อำยุ 60 ปี ตำแหน่ง กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ทีอ่ ยู่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) เลขที่ 66/1 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผู้
ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
❑ วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2564

❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
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❑ เห็นด้วย
❑ วำระที่ 2

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565

❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย
❑ วำระที่ 3

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31
มีนำคม 2565 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี

❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย
❑

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

วำระที่ 4 พิจำรณำเรื่องเงินปั นผล
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย

❑

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระและกำหนดอำนำจกรรมกำร
5.1

่ น้ จำกตำแหน่งตำมวำระ
พิจำรณำอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ

❑ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

❑ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
นำยประสำน อัครพงศ์พิศักดิ์
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
นำยธีระ ณ วังขนำย
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
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5.2

พิจำรณำกำหนดอำนำจกรรมกำร
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

❑ วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรเข้ำใหม่
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

❑ วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร สำหรับปี 2565
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย
❑

❑ งดออกเสียง

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่ำตอบแทน ประจำปี 2565
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย

❑

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

วำระที่ 9 พิจำรณำเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ีขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีท่ที ่ปี ระชุมมีกำรพิจำรณำ หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ ลงชื่อ
)
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

_______ ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมำยเหตุ
1.
2.

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก
จำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ ื่นด้วย
❑วำระที่
เรื่อง
_________
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย
❑วำระที่

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

เรื่อง

❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย
❑วำระที่

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

เรื่อง

❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสียง

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยกำรในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ ลงชื่อ
)
(

_________
_______

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

_________
________

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

_________
________

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)
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เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผู้ถือหุน้ หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุม
ตำมนโยบำยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิท่ดี ี ซึ่งจะ
เป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผู้ถือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย และเพื่อให้กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียนเป็ นไปด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีกำรตรวจสอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิ ทธิเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันกำรยื่นแสดงเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม แต่ละรำยตำมที่บริษัทจะพิจำรณำเห็นเหมำะสม
1.
บุคคลธรรมดำ
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
(ก)
บัตรประจำตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ)
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผูม้ อบอำนำจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบอำนำจ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก)
หนังสือเดินทำงของผูถ้ ือหุน้
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทำงของผูม้ อบอำนำจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ น
ชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบอำนำจ
2.
นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
(ข)
บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจที่ได้ลงนำมใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
2.2 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข)
บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจที่ได้ลงนำมใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
ในกรณีของสำเนำเอกสำรจะต้องมีกำรรับรองสำเนำถูกต้อง และหำกเป็ นเอกสำรที่จดั ทำขึน้ ในต่ำงประเทศ ควรมี
กำรรับรองลำยมือชื่อโดย โนตำรีพบั บลิค
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รำยชื่อและรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระทีไ่ ด้รับกำรเสนอชื่อให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นำยวันชัย อ่ำพึ่งอำตย์
อำยุ
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตัง้

:
:

74 ปี
ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กำรศึกษำ

:

ปริญญำโท, สำขำบริหำรกำรจัดกำร สถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี, สำขำพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
จำนวน 2 หลักสูตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที่ 35/2548
หลักสูตร Directors Certification Program รุน่ ที่ 102/2551
ปี 2548-ปัจจุบนั / กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำร,
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
ปี 2545 – ปัจจุบนั / กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท มูรำโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ปี 2556 – ปัจจุบนั /กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหำชน)
ปี 2548 – 2556/กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
ปี 2549 – 2554/กรรมกำร
องค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร

:
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

ประสบกำรณ์ทำงำน (ในช่วง 5 ปี )

:

:
:
:
:

จำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งในบริษัท

:

กรรมกำรอิสระ 2 ปี
กรรมกำรบริษัท 2 ปี

วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
และกรรมกำรอิสระ

:

24 กรกฎำคม 2563

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี
กำรถือหุ้นในบริษัท
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ)

:
:

คณะกรรมกำร
4/4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ไม่มี
(คิดเป็ น 0% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด)

ทีอ่ ยู่ติดต่อ

:

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บำงจำก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

ส่วนได้เสียพิเศษในวำระกำรประชุม

:

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2565
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2. นำยเลิศ

นิตย์ธีรำนนท์

อำยุ
ตำแหน่ง

:
:

60 ปี
กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

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

:

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) จำนวน 1 หลักสูตร
Director Accreditation Program รุน่ ที่ 35/2005

ประสบกำรณ์ทำงำน (ในช่วง 5 ปี )

:

2548 –ปัจจุบนั กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
2527 - ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด

:
จำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งในบริษัท

:

กรรมกำรอิสระ 2 ปี
กรรมกำรบริษัท 2 ปี

วันทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
และกรรมกำรอิสระ

:

24 กรกฎำคม 2563

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี
กำรถือหุ้นในบริษัท
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ)

:
:

คณะกรรมกำร
4/4 ครัง้ (คิดเป็ น 100%)
ไม่มี
(คิดเป็ น 0% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด)

ทีอ่ ยู่ติดต่อ

:

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บำงจำก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

ส่วนได้เสียพิเศษในวำระกำรประชุม

:

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2565
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5 คณะกรรมกำร
ข้อ 21. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี
แรก และปี ท่ีสอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่
ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งกรรมกำรที่จะออกตำมวำระนีอ้ ำจได้รบั เลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
หมวดที่ 6 กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือนนับแต่
วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญโดยคณะกรรมกำรจะ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจำนวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดหรือผู้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 คน ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดได้เข้ำชื่อ
กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในกำรที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมกำรจะต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยใน
1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ ือหุน้
ข้อ 38. ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำวและ จัดส่งให้ผถู้ ือ
หุ้น และนำยทะเบี ยนทรำบไม่ น้อยกว่ำเจ็ ดวัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณำค ำบอกกล่ ำวนัด ประชุม ในหนังสื อพิ ม พ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมำรถจัดประชุมได้ ณ สำนักงำนใหญ่ ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็ น
ที่ตงั้ ของสำนักงำนใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตำม แล้วแต่คณะกรรมกำรจะกำหนด
ข้อ 39. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 25
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของหุน้ ที่
จำหน่ำยได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
เข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพรำะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอกำรประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ทัง้ นี ้ หุน้ ที่บริษัทเป็ นเจ้ำของหุน้ เองนัน้ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
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ข้อ 40. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธำนกรรมกำรนั่งเป็ นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีตั วประธำนกรรมกำร หรือ
ประธำนกรรมกำรมิ ได้มำเข้ำร่วมประชุม หรือ ไม่ สำมำรถปฏิ บัติห น้ำที่ ได้ ถ้ำมี รองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่มี หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ท่ปี ระชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง
ซึ่งได้เข้ำร่วมประชุมเป็ นประธำนในที่ประชุม
ข้อ 41. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้วเข้ำประชุมและออก
เสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลำยมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ และเป็ นไปตำม
แบบที่นำยทะเบียนกำหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้ จะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรือผูท้ ่ีประธำนกรรมกำรกำหนด ณ สถำนที่
ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำประชุม
ข้อ 42. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณี ป กติ ให้ถือเสีย งข้ำงมำกของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมำประชุม และออกเสี ย งลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรือจำหน่ำยจ่ำยโอนกิจกำรทัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่
บุคคลอื่น
(ข) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญำเกี่ ย วกั บ กำรให้เช่ ำ กิ จ กำรของบริษั ท ทั้งหมดหรื อ
บำงส่วนที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้บคุ คลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวม
กิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) กำรเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
(ฉ) กำรออกหุน้ บุรมิ สิทธิ์ หุน้ กู้ หุน้ กูม้ ีประกัน หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้ หุน้ หรือหุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อำจกระทำได้ตำมกฎหมำย
(ช) กำรเลิกบริษัท
(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้อ 43. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พึงกระทำมีดงั นี ้
(1)
พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงผลกำรดำเนินกำรของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่ำนมำ
(2)
พิจำรณำและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่ำนมำ
(3)
พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร
(4)
เลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
(5)
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทน
(6)
กิจกำรอื่น ๆ
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แบบคำถำมสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/อื่นๆ) (โปรดระบุช่ือ-สกุล)...................................................................................................
ในฐำนะเป็ น

O ผูถ้ ือหุน้
O ผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ชื่อ.....................................................................................................

ขอส่งคำถำมเกี่ยวกับวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 ของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) ดังนี ้
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
โปรดส่งแบบคำถำมนีท้ ่ไี ด้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม
2565 ผ่ำนช่องทำง ต่อไปนี ้
อีเมล์ : ird@lohakit.co.th
ไปรษณีย ์ :
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์
ห้อง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11
ประกำศ
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุน้ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน) ประจำปี 2565
(“กำรประชุม AGM”)
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
สอดคล้องกับนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ทา่ นทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่บริษัทกําหนด
หรือจากการสอบถามข้อมูลของท่านไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือจากการขอให้ส่งเอกสารที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้แก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีท่บี ริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น
ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถดําเนินการได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น เช่น การได้รบั ข้อมูล
จากนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่บริษัททําการเก็บรวบรวมนัน้ มีดงั นี ้
(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง วัน เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ภาพถ่าย
การบันทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว
(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
(3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณี
จ่ายเงินปั นผล) จํานวนหุน้
(4) ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อ
กับบริษัท
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผใู้ ช้ (Username) Line ID
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมตามข้อ 1. ภายใต้วตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเรียก/จัดให้มีหรือดําเนินการจัดการประชุม AGM ซึ่งรวมถึง
การใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผูร้ บั มอบฉันทะในการยืนยันตัวตน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อการ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมในการประชุม AGM และตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีอาํ นาจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2.2 บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดทําบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็ นหลักฐานใน
การเข้าร่วมประชุม รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจําเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM อันเป็ นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
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ของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญน้อยกว่าสิทธิพนื ้ ฐานของ
ท่าน
2.3 บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านสําหรับการคัดกรองผูม้ คี วามเสี่ยงติดโรค COVID-19 เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ดา้ นการสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่ออันตรายและเป็ นไปตามมาตรการต่าง ๆ ที่
กําหนดขึน้ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม AGM
2.4 บริษัทอาจจัดให้มีการบันทึกภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวในการประชุม AGM ซึ่งอาจมีภาพของ
ท่านปรากฏในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบริษัทอาจนําภาพถ่ายและ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวไปใช้ในการ
รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์
3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร/สแกนเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทอยู่ และเก็บต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเป็ นครัง้ สุดท้าย
หรือนับจากวันที่ท่านมิได้มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้วเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือดําเนินการอย่างใด ๆ เพื่อทําให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั บุคคลของท่านได้
4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บคุ คลภายนอก ดังต่อไปนี ้
4.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยการดําเนินการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ท่รี ะบุขา้ งต้น
4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฏหมายกําหนด รวมถึงเจ้าพนักงาน
ซึ่งใช้อาํ นาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร
4.3 ตัวแทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริการสําหรับการดําเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุม AGM ของบริษัท เช่น ผูใ้ ห้บริการจัดกิจกรรมและการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูต้ รวจสอบบัญชี
ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นที่ปรึกษาทางการ เงิน
4.4 ธนาคารที่มีหน้าที่จา่ ยเงินให้แก่ผถู้ ือหุน้
4.5 นายทะเบียนผูถ้ ือหุน้
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กาํ หนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลาย
ประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย
ก. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ข. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
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ค. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ง. สิทธิในการขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล
จ. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ฉ. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
ช. สิทธิในการขอถอนความยินยอมในการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การขอใช้สิทธิตา่ ง ๆ ดังกล่าวให้ดาํ เนินการผ่านช่องทางที่บริษทั กําหนดและในกรณีท่ที ่านยื่นคําร้องขอใช้
สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทได้รบั คําร้องขอและตรวจสอบ
รายละเอียดความถูกต้องสําหรับกรณีดงั กล่าวแล้ว จะดําเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตามบริษทั
มีสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือไม่ดาํ เนินการตามคําร้องขอดังกล่าวของท่านได้ในกรณีท่กี ฎหมายกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี ้
บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ คราวและเมื่อมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเช่นว่านัน้ บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ทา่ นทราบผ่านทางอีเมล์ ทัง้ นี ้ หากจําเป็ นต้อง
ขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดําเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิม่ เติมด้วย
7. วิธีการติดต่อ
ในกรณีท่มี ีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อบริษัทได้
ตามช่องทางดังต่อไปนี ้
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร์ ห้อง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-673-9559 ต่อ 207
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถำนที่ติดต่อ : เลขที่ 66/1 หมู่ท่ี 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบำงจำก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-463-0158
อีเมล์ :
hrm@lohakit.co.th

44

