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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) 
66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์ ต  ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130 

โทรศพัท ์(662) 673-9559 โทรสำร (662) 673-9579 www.lohakit.co.th 
ทะเบียนเลขที่ 0107548000315 

        
 วนัท่ี  20  มิถนุำยน  2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในรูปแบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ของบรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมำดว้ย (1)  ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 

(2) รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 
มีนำคม 2565 และรำยงำนของผูส้อบบญัชี ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) 

(3) ขอ้มูลเบือ้งตน้ของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
(เอกสำรประกอบส ำหรบัวำระท่ี 5) 

(4) ขอ้มูลเบือ้งตน้ของผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ (เอกสำรประกอบส ำหรบั 
วำระท่ี 6) 

(5) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
(6) ขอ้ปฏิบตัิส ำหรบักำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉนัทะ 
(7) หนงัสือมอบฉนัทะ 
(8) รำยละเอียดของกรรมกำรอิสระเพื่อประกอบกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
(9) ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

(10) แบบค ำถำมส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
(11)  ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (PRIVACY NOTICE) ส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 ดว้ยคณะกรรมกำรของบรษิัท มมีติใหเ้รียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2565
เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์เพื่อพิจำรณำเรื่องตำ่ง ๆ ตำมระเบยีบวำระดงัต่อไปนี ้

 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 
รำยละเอียดทั่วไป 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ได้จัดขึ ้นเมื่อวันที่  22 กรกฎำคม 2564 โดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุ ส่ิงที่ส่งมำดว้ย (1) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ไดบ้ันทึก
ถกูตอ้งเป็นจรงิ ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย (1) จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
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กำรลงมติ วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ 
หุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระท่ี 2 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 
รำยละเอียดทั่วไป 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 ปรำกฏอยู่ใน (2) 
รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในรอบปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 ดังปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตำมสิ่งที่ส่งมำ
ดว้ย (2) 

กำรลงมติ เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อรบัทรำบ จึงไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ 
 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี  
 31 มีนำคม 2565 และรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

รำยละเอียดทั่วไป 
งบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2565 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ  
56-1 One Report)  ซึ่งไดผ่้ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและไดร้บักำรตรวจสอบ
จำกผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแลว้โดยจดัส่งพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบกำรเงินซึ่ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงิน
สด ประจ ำปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2565 และรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชี ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย (2) 

กำรลงมติ วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระท่ี 4         พิจำรณำเรื่องเงินปันผล 
รำยละเอียดทั่วไป 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับบริษัท 
ข้อ  48 ก ำหนดว่ำบริษั ทจะต้องจัดสรรก ำไรสุท ธิประจ ำปี ส่วนหนึ่ งไว้เป็นทุนส ำรอง  
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกัดว้ยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำ
ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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ณ วันที่  31 มีนำคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 383,000,000 บำท และมีทุนส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 38,300,000 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตำมขอ้บงัคบั
ของบรษิัทแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเพิ่มเติมอีก 
 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหักภำษีเงิน
ได้นิติบุคคล แต่บริษัทอำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำที่ก ำหนดข้ำงตน้ได ้  
หำกบรษิัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดงักล่ำวมำใชเ้พื่อขยำยกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัท ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัท 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร ตำมงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัท 

มีก ำไรจ ำนวน 258,727,904 บำท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม 
ผูถื้อหุน้อนุมัติจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอัตรำหุน้ละ 0.65
บำท (หกสิบห้ำสตำงค์) หักดว้ยเงินปันผลระหว่ำงกำลที่จ่ำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจ ำนวน 0.20 บำท เป็นเงิน 76,600,000 
บำท คงเหลือเงินปันผลที่ตอ้งจ่ำยเพิ่มเติมให้ผูถื้อหุน้อีกหุ้นละ 
0.45 บำท (ส่ีสิบห้ำสตำงค์) เป็นเงิน 172,350,000 บำท (หนึ่ง
รอ้ยเจ็ดสิบสองลำ้นสำมแสนห้ำหมื่นบำท) โดยบริษัทก ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่  10 มิถุนำยน 
2565 (Record Date) และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 10 สิงหำคม 2565 
ทั้งนี ้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลของบริษัท ยังมีควำมไม่แน่นอน 
เนื่องจำกตอ้งรอกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 
2565 ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2565 
หมำยเหต ุ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปัน
ผลได ้เนื่องจำกบรษิัทไดเ้สียภำษีไวแ้ลว้ในอตัรำรอ้ยละ 20 ของ
ก ำไรสทุธิ ดงันัน้ เครดิตภำษีเงินปันผล = 20/80 
 

ขอ้มลูเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2563 – 2564 มีดงันี ้
รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี (บำท) 116,010,356 257,160,046 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี (บำท)   119,010,569    258,727,904 
กนัเงินส ำรองตำมกฎหมำย  - - 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.30 0.65 
- เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุน้) 0.12 0.20 
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บำท/หุน้) 0.18  0.45  
จ ำนวนหุน้ (หุน้) 383,000,000 383,000,000 
รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 114,900,000  248,950,000 
อตัรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 96.54  96.22 
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กำรลงมต ิ วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระท่ี 5        พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
รำยละเอียดทั่วไป 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 21 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง จะต้องมีกรรมกำรที่ต้องออกจำก
ต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด กรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทใหใ้ชว้ิธีจบัฉลำก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้
กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 นี ้มีกรรมกำรที่ตอ้ง
ออกตำมวำระ 2 คน ดงันี ้

 
รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

(1) นำยประสำน อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรหิำร  
และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

(2) นำยธีระ ณ วงัขนำย กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ , กรรมกำร
อิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 

 
ส ำหรบักำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อย
สำมำรถเสนอชื่อบคุคลเพื่อกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรไดเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ ระหว่ำงวนัที่ 
12 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภำคม 2565  โดยมีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูล
ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่ำวของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดแจง้ควำมจ ำนงในเรื่องดงักล่ำว 

 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

5.1 คณะกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจำรณำและเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้พิจำรณำเลือกตัง้ นำยประสำน อัครพงศพิ์ศักดิ์ และนำยธีระ ณ วังขนำย ซึ่งพ้น
จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่และด ำรงต ำแหน่งตำมเดิม 

 บุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำร
บรษิัทแลว้ว่ำ มีคณุสมบตัิที่เหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัท 

 ทัง้นีร้ำยละเอียดเก่ียวกบั อำยุ วฒุิกำรศกึษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน ปรำกฏตำมสิ่ง
ที่ส่งมำดว้ย (3) 

 อนึ่ง ขอ้บังคบัของบริษัทไดก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทเป็น
แบบกำรใชเ้สียงขำ้งมำก 

http://www.lohakit.co.th/
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5.2 เห็นสมควรก ำหนดอ ำนำจกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ดังนี ้ 
“นำยประสำน อัครพงศพิ์ศักดิ์, และนำยวิทวัส อคัรพงศพิ์ศักดิ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน
และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท” 

กำรลงมติ วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระท่ี 6            พิจำรณำอนมุตัแิต่งตัง้กรรมกำรเขำ้ใหม่ 
รำยละเอียดทั่วไป 
คณะกรรมกำรบรษิัทมมีตเิห็นควรและขอเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 เพื่อพจิำรณำ
อนมุตัิเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรบรษิทัจำกเดิม 6 คน เป็น 7 คน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรขยำยตวัของธุรกิจ 
โดยขออนมุตัิแต่งตัง้นำยวชิญพ์ล อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ ซึ่งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิในกำรเป็นกรรมกำรของบรษิัท
ครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นกรรมกำรเขำ้ใหม ่

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำคุณสมบัติของนำยวิชญ์พล 
อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ อย่ำงละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้นำยวิชญพ์ล  
อัครพงศ์พิศักดิ์  เป็นกรรมกำรของบริษัท ทั้งนี ้รำยละเอียด
เก่ียวกับ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย (4) 
 

กำรลงมติ วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วำระท่ี 7            พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2565 

รำยละเอียดทั่วไป 
ตำมขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ที่ 35 ก ำหนดใหก้รรมกำรมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย้
ประชุม บ ำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมข้อบังคับหรือตำมที่  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ 
 

เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดร้บัค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม และเป็นธรรม คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนจึงไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนโดย
พิจำรณำหนำ้ที่ บทบำท และควำมรบัผิดชอบ ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผ่ำนมำ ประสบกำรณ ์รวมถึง
กำรขยำยตวัทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของบริษัท จึงก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรส ำหรบัปี 2565 ไวต้ำมตำรำงทำ้ยนี ้โดยกรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชุม
คณะกรรมกำร 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และเห็นว่ำที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติให้
จัด สรรค่ ำตอบแทนกรรมกำร ส ำห รับ ปี  2565  ซึ่ งข้อมู ล
เปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2563 - 2565 มีดงันี ้
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2563 
(บำท) 

ปี 2564 
(บำท) 

ปี 2565 
(บำท) 

 ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำร (ต่อครัง้) 
- กรรมกำร (ต่อครัง้) 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (ตอ่ครัง้) 
- กรรมกำร (ต่อครัง้) 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
- ประธำน (ตอ่ครัง้) 
- กรรมกำร (ต่อครัง้) 

 
 

30,000 
20,000 

 
 

30,000 
20,000 

 
 

30,000 
20,000 

โบนสั  
(มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ดัสรร) 

- - - 

   * กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดร้บัค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำร 

 
กำรลงมติ วำระนีต้ ้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุ 
 

วำระท่ี 8         พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2565 
รำยละเอียดทั่วไป 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 
ก ำหนดใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 
นอกจำกนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทที่
ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 14) ก ำหนดใหบ้รษิัทจดัใหม้ีกำรหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หำกผูส้อบบญัชี
ดงักล่ำวปฏิบตัิหนำ้ที่มำแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่ำจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีรำยนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน 
โดยผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ไดต้รวจสอบบญัชีต่อเนื่องมำเป็นเวลำ 34 ปี 
นอกจำกนี ้บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 ของ
บรษิัทย่อยดว้ย 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้เห็นว่ำที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ดงัมีรำยชื่อต่อไปนี ้เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2565 โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใด
คนหนึ่งเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ของบรษิัท โดยก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1,170,000 บำท 

 
        ชื่อผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต   ทะเบียนเลขที่     จ ำนวนปีที่เป็น 

   ผูส้อบของบรษิัท 
(1) นำงกิ่งกำญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์        4496           5 
(2) นำยชยพล ศภุเศรษฐนนท ์        3972            - 
(3) นำงสำวสมุนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์        5872            - 
(4) นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิ์รกิลุ        4807            - 

 
ขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำ 
(1) ผูส้อบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ขำ้งตน้นั้นมีควำมเป็นอิสระและไม่มีควำมสมัพันธห์รือมีส่วนได้

เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่ำวแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

(2) ผูส้อบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ขำ้งตน้นัน้ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหส้อบ
บญัชีบรษิัทจดทะเบียนไดข้อ้มลูเปรียบเทียบคำ่สอบบญัชีของผูส้อบปี 2563 – 2565 มีดงันี ้
 

ปี 2563 2564 2565 
ค่ำสอบบญัชี (Audit Fee) 1,170,000 บำท 1,170,000 บำท 1,170,000 บำท 

ค่ำบริกำรอื่นๆ(Non-Audit Fee) - - - 

กำรลงมติ วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ (ถำ้มี) 
 

บรษิัทก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวนัที่ 
10 มิถนุำยน 2565 (Record Date) 
  

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมวันและเวลำที่ระบุข้ำงต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนน และกำรนบัคะแนนเสียงผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทำงเดียวเท่ำนัน้  

ส ำหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีควำมประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุ โปรดศกึษำขัน้ตอนกำรลงทะเบียนและวิธีกำรเขำ้
รว่มประชุมจำกขอ้ปฏิบตัิส ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ ตำมส่ิงที่ส่งมำ
ดว้ย (6) 
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กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สะดวกที่จะเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ังกล่ำว  ท่ำนสำมำรถมอบฉนัทะให ้
1. นำยวนัชยั อ ่ำพึ่งอำตม ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
2. นำยเลิศ นิตยธี์รำนนท ์ กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ  

 หรือ บคุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน โดยน ำส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 
(7) พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 20 บำท  มำยงับรษิัทพรอ้มกันกบักำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนตำมที่ก ำหนดในขอ้ปฏิบตัิ
ส ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย (6) โดยจัดส่งมำยัง 
เลขำนกุำรบริษัท บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร ์หอ้ง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต ้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 

  
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
                                                                                                                                                           

      
 

(นำยวนัชยั อ ่ำพึ่งอำตม)์ 
ประธำนกรรมกำร 

บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

ของ 
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) 

 
 ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2564 เวลำ 14.00 น. โดยด ำเนินกำรผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

นำงสำวนิรมล แซ่ลิม้ ผูด้  ำเนินกำรประชุม กล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขำ้สู่กำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) โดยแจง้ต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะจ ำนวน 32 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้146,491,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 38.2485 ของจ ำนวนหุน้ท่ี
จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัขอ้ 39 ของบรษิัท และไดแ้นะน ำผูเ้ขำ้รว่มประชมุ ดงันี ้

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำยวนัชยั อ ่ำพึง่อำตม ์  ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
     กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยประสำน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ  
     ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
3. นำยธีระ ณ วงัขนำย  กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ 
     ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4. นำยเลิศ นิตยธี์รำนนท ์  กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ 
     กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
5. นำยอนรุุธ ว่องวำนิช  กรรมกำร  
6. นำยวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์  กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และ 
     เลขำนกุำรบรษิัท  
กรรมกำรบรษิัทฯ ทัง้หมด 6 ท่ำน เขำ้รว่มประชมุครบ คิดเป็นสดัสว่น 100% 
 
กรรมกำรของบริษทัทีไ่ม่ได้เขำ้ร่วมประชุม 

- 
 
ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นำงกิ่งกำญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ บรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
2. นำงสำวนยัรตัน ์กวยอะไพ  บรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
3. นำงสำวปัทมำ วนัประสิทธ์ิพร บรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
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ทีป่รึกษำกฎหมำยทีเ่ข้ำร่วมประชุม และตรวจสอบกำรนับคะแนน 
1. นำงนิตยำ เกียรตเิสรีกลุ บรษิัท เสรี มำนพ แอนด ์ดอลย์ จ ำกดั 
2. นำงสำวภกัดีนำถ สขุประดิษฐ์  ณ อยธุยำ บรษิัท เสรี มำนพ แอนด ์ดอลย์ จ ำกดั 
 

นำงสำวนิรมล แซ่ลิม้ ไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบักำรออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกสใ์นแต่ละวำระ ดงันี  ้
 วิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งจะตอ้งลงมติในแต่ละวำระ ผูถื้อหุน้รำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่
ตนถือหรือรบัมอบฉนัทะมำ และสำมำรถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวำระ เท่ำกับ
จ ำนวนหุน้ท่ีตนถือหรือรบัมอบฉนัทะมำโดยกำรลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 เนื่องจำกกำรประชุมในครัง้นีเ้ป็นกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีกำรพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ  
 ในกำรลงคะแนนเสียง ขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนำ้ต่ำง E-Voting เพื่อท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยใน
เวลำที่ก ำหนด (1 นำที) เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถำมอีกครัง้ว่ำ ยืนยนักำรลงคะแนนหรือไม่ 
ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นกำรยืนยนักำรลงคะแนน 
 กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งกำรเปล่ียนกำรลงคะแนน สำมำรถท ำไดด้ว้ยกำรกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หำกวำระไดถ้กู
ปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สำมำรถลงคะแนนหรือเปล่ียนกำรลงคะแนนได ้
 ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มประชมุผำ่นอปุกรณม์ือถือหรือ Tablet ขอใหท้ำ่นสลบัจำกโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม 
Chrome เพื่อท ำกำรลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 
 เมื่อท่ำนลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่ำนกลบัมำยงัหนำ้ต่ำง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรบัชม
ภำพและเสียงของกำรประชมุต่อ  
 ระบบจะท ำกำรรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจำกผูท้ี่ลงคะแนนผ่ำน E-Voting และผูท้ี่ลงคะแนนล่วงหนำ้
ผ่ำนเอกสำรมอบฉนัทะ 
 ก่อนลงมตใินแต่ละวำระ  ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถถำมค ำถำมที่เก่ียวกบัวำระกำรประชมุที่ก ำลงัพิจำรณำได ้ 
 กรณีที่ท่ำนผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถำมค ำถำมดว้ยวิธีกำรพิมพข์อ้ควำม สำมำรถท ำได ้ดงันี ้

1. ใหท้่ำนไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ควำม 
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ควำมเขำ้มำยงัระบบ 
กรณีที่ท่ำนผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถำมดว้ยกำรสนทนำ สำมำรถท ำได ้ดงันี ้
1. ใหท้่ำนไปท่ีเมน ูParticipant ทำงดำ้นล่ำง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขำนชื่อของท่ำน เจำ้หนำ้ที่จะด ำเนินกำรเปิดไมคใ์หท้่ำนสอบถำม ท่ำนจะตอ้งกด Unmute และ

เปิดไมคใ์นอปุกรณข์องท่ำน กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถพดูผ่ำนไมคไ์ด ้ (ภำยในระยะเวลำ 1 นำที) ขอควำมกรุณำพมิพ์
ค ำถำมของท่ำนมำทำงช่องทำง Chat แทน เพื่อที่ผูด้  ำเนินรำยกำรจะไดท้ ำกำรอ่ำนค ำถำมใหก้บัท่ีประชมุแทนท่ำน 

3. ในกำรถำมค ำถำมแต่ละครัง้ทัง้ผ่ำนกำรพิมพข์อ้ควำม หรือผ่ำนกำรสนทนำ ขอควำมกรุณำใหผู้เ้ขำ้รว่ม
ประชมุแจง้ชื่อ-นำมสกลุ พรอ้มระบวุ่ำเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริม่ถำมค ำถำมทกุครัง้เพื่อ
ประโยชนใ์นกำรจดบนัทึกกำรประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

4. บรษิัทเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุส่งค ำถำมในแต่ละวำระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขำ้รว่มประชมุ สอบถำมเขำ้มำ
ภำยใน 2 นำที ทำงบรษิัทจะด ำเนินกำรประชมุต่อ หำกผูถื้อหุน้มีค  ำถำมเพิ่มเติม สำมำรถพมิพค์ ำถำมเขำ้มำผ่ำนช่องทำง 
Chat เจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรอ่ำนค ำถำมของท่ำนในภำยหลงั 
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ผูด้  ำเนินกำรประชมุสอบถำมวำ่มผีูถื้อหุน้ท่ำนใด จะซกัถำมเก่ียวกบัวิธีกำรลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำ
มีผูใ้ดซกัถำม จึงเชิญประธำนฯ ท่ีประชมุกล่ำวเปิดกำรประชมุ 

 
 จำกนัน้ ประธำนฯ แจง้ว่ำขณะนีผู้ถื้อหุน้มำประชุมครบเป็นองคป์ระชุมแลว้ จึงขอใหท้ี่ประชุมเริ่มพิจำรณำเรื่อง
ต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชมุ ตำมล ำดบัดงัต่อไปนี ้
 
วำระที ่1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
  ประธำนแจง้ต่อที่ประชมุว่ำ บรษิัทไดจ้ดัส่งรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุม
ไปแลว้เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม 2563 ใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกท่ำน พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม ดงันัน้ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำ
รบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว 

ประธำนสอบถำมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้คิดเห็นประกำรใดหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีผูใ้ด
ซกัถำม จำกนัน้ประธำนจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 
ตำมที่ประธำนเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

• เห็นดว้ย 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่ม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• รวม 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที ่2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 
 

ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำบริษัทไดน้ ำส่งหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนทรำบ
ล่วงหนำ้แลว้ และมอบหมำยให ้นำยประสำน อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร รำยงำนใหท่ี้ประชมุรบัทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท 

นำยประสำน อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ รำยงำนต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในรอบปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงันี ้

รำยได้รวม:  บริษัทมียอดรำยไดร้วม 2,247.54 ลำ้นบำท ลดลง 19% โดยดำ้นปริมำณ ลดลง 19.5% 
แต่เพิ่มขึน้ทำงดำ้นรำคำ 0.4% 

ก ำไรขั้นต้น: บริษัทมีก ำไรขัน้ตน้ของบริษัท 305.77 ลำ้นบำท คิดเป็น 13.6% ของยอดขำย ลดลง 7% 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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           ก ำไรสุทธิ:  ก ำไรสุทธิของบริษัท 101.36 ล้ำนบำท คิดเป็น 4.5% ของยอดขำย เพิ่มขึน้ประมำณ 
16.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกกำรขำยที่เนน้กลุ่มลกูคำ้ที่มีอตัรำกำรท ำก ำไรสูง และกำรบริหำรจัดกำร
ตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภำพและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ก ำไรต่อหุ้น:  บรษิัทมีก ำไรต่อหุน้เท่ำกบั 0.26 บำท / หุน้ 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(ROA) = 4.81 % 
 อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) = 7.11 % 

  อตัรำส่วนสภำพคล่อง = 3.46 เท่ำ   
  อตัรำส่วนหนีสิ้น/ส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E RATIO) อยู่ที่ 0.28 เท่ำ   
  ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฎว่ำมีผู้ใด
ซกัถำม จำกนั้นประธำนจึงขอใหท้ี่ประชุมรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 
2564 

ที่ประชุมรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สุดวันที่  31 มีนำคม 2564 ตำมที่
เสนอ 

 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสดประจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 
2564 และรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

 
ประธำนแจง้ต่อที่ประชมุว่ำ บรษิัทไดน้ ำส่งงบกำรเงนิ ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     งบก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนส่วนของผูถื้อหุน้  และงบกระแสเงินสด  ประจ ำปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2564 และ
รำยงำนของผูส้อบบญัชี ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่ำนทรำบล่วงหนำ้แลว้  

ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใด
ซกัถำม จำกนัน้ประธำนจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ตำมที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

• เห็นดว้ย 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่ม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• รวม 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่ 4   พิจำรณำเร่ืองเงนิปันผล 
 

  ประธำนไดม้อบหมำยให ้นำยประสำน อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนใหท่ี้ประชุม
รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท  

นำยประสำน อคัรพงศพิ์ศักดิ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันท่ี 31 มีนำคม 
2564 บริษัทมีก ำไรจ ำนวน 119,010,569 บำท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัรำหุน้ละ 0.30 บำท ทัง้นี ้หกัดว้ยเงินเงินปันผลระหว่ำงกำลที่จ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้จ ำนวนหุน้ละ 0.12 บำท ซึ่งเป็น
จ ำนวนเงิน 45,960,000.00 บำท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ำยเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บำท เป็นเงิน 
68,940,000.00 บำท โดยก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที่ 11 มิถุนำยน 2564 (Record Date) และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 สิงหำคม 2564 

ประธำนขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำลงมติ 
  ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทจ่ำยเงินปันผลตำมที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

• เห็นดว้ย 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่ม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• รวม 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที ่ 5  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระและก ำหนดอ ำนำจ
กรรมกำร 

 

  ประธำนมอบหมำยให ้นำยธีระ ณ วงัขนำย ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แจง้ต่อ
ที่ประชมุว่ำ ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 21 ก ำหนดว่ำในกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ จะตอ้งมีกรรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทใหใ้ชว้ิธีจบัฉลำก ส่วนปีหลงั ๆ 
ต่อไป ใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ซึ่งในปี 2564 นี ้มีกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระ 1 
คน ดงันี ้
 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
นำยวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

และ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
 
  ส ำหรบักำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถ



 

14 
 

เสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรไดเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ ระหว่ำงวนัที่ 3 เมษำยน 2564 ถึงวนัที่ 7 พฤษภำคม 
2564 โดยมีกำรประชำสมัพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนเว็บไซดข์องบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดแจง้ควำมประสงคใ์นเรื่องดงักล่ำว 

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรที่ไม่มีส่วนไดเ้สียไดร้่วมกันพิจำรณำและเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมกำร  
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ นำยวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ ซึ่ง
พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรและด ำรงต ำแหน่งตำมเดิม ทั้งนีร้ำยละเอียดเก่ียวกบัอำย ุวฒุิกำรศกึษำ 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย (3)  

นำยธีระ ณ วงัขนำย สอบถำมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใด จะซกัถำมหรือใหข้อ้เสนอแนะประกำรใดหรือไม่ แต่
ไม่ปรำกฏว่ำมีผูใ้ดซกัถำม จำกนัน้จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำลงมติเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระและ
ก ำหนดอ ำนำจกรรมกำรของบรษิัท 
  ท่ีประชมุไดพิ้จำรณำแลว้มีมตเิป็นเอกฉนัทเ์ลือกตัง้ นำยวิทวสั อคัรพงศพิ์ศ กดิ์  ซึ่งพน้ต ำแหน่งตำมวำระ
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 นำยวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์  
 กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

• เห็นดว้ย 146,492,700 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่ม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• รวม 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่ม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ส ำหรบัอ ำนำจกรรมกำรของบรษิทัเห็นสมควรใหค้งไวต้ำมเดิม ดงันี ้
  “นำยประสำน อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ และ นำยวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ ลงลำยมือชื่อรว่มกนัและประทบัตรำ

ส ำคญัของบรษิัท” 
 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2564 
 

 ประธำนมอบหมำยให ้นำยธีระ ณ วงัขนำย  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอ
ใหท้ี่ประชมุพิจำรณำ  

 นำยธีระ ณ วงัขนำย ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ ตำมขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 35 ก ำหนดใหก้รรมกำรมีสิทธิไดร้บั
ค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย้ประชุม บ ำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่นตำมขอ้บังคับหรือ
ตำมที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ  
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 เพื่อให้คณะกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม และเป็นธรรม คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนจึงไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกหนำ้ที่ บทบำท 
และควำมรบัผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ประสบกำรณ ์รวมถึงกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน และผล
ประกอบกำรของบรษิัท จึงไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 ไวต้ำมตำรำงแนบทำ้ยที่ไดส่้งพรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชมุ โดยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุคณะกรรมกำร ดงันี ้

 (1) ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำร  
-  ประธำนกรรมกำร จ ำนวน 30,000 บำท ต่อครัง้ 
-  กรรมกำร จ ำนวน 20,000 บำท ต่อคน/ครัง้ 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรและพนกังำนบรษิัทจะไม่ไดร้บัคำ่เบีย้ประชมุนี ้

 (2) ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
   - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 30,000 บำท ต่อครัง้ 
   - กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 20,000 บำท ต่อคน/ครัง้ 

 (3) ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
   - ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 30,000 บำท ต่อครัง้ 
   - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 20,000 บำท ต่อคน/ครัง้ 
  ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใด
ซกัถำม จำกนัน้ประธำนจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

 ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำแลว้มีมตอินมุตัิใหจ้ดัสรรค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2564 ตำมรำยละเอียดที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

• เห็นดว้ย 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่ม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• รวม 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที ่ 7   พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2564 
ประธำนชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และ

ขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 43 ก ำหนดใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทน นอกจำกนี ้ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกับฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่  14) ก ำหนดให้บริษัทจัดให้มีกำร
หมนุเวียนผูส้อบบัญชี หำกผูส้อบบัญชีดงักล่ำวปฏิบตัิหนำ้ที่มำแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่ำจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ
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แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรำยนั้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบ
บญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ไดต้รวจสอบบญัชีต่อเนื่องมำเป็นเวลำ 33 ปี นอกจำกนี ้บริษัท ส ำนกังำน อีวำย 
จ ำกดั ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 ของบรษิัทย่อยดว้ย 
   คณะกรรมกำรพิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้เห็นว่ำที่ประชุมผูถื้อหุน้ควร
อนมุตัิแต่งตัง้  

1) นำงกิ่งกำญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4496 
2) นำยชยพล ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3972 
3) นำงสำวสมุนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5872 
4) นำงสำวอรวรรณ เตชวฒันสิ์รกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4807 
จำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2564 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  ำ

กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท โดยก ำหนดค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบบัญชีปีละ 1,170,000 
บำท ซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นมลูค่ำเท่ำกบัปีก่อน 

ประธำนสอบถำมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใด จะซักถำมหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ใด
ซกัถำม จำกนัน้ประธำนจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

 

ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี โดยก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบ
บญัชีปีละ 1,170,000 บำท ตำมที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

• เห็นดว้ย 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่ม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้รว่มประชมุ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• รวม 146,492,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้ำร่วม
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที ่8  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 
 

  ประธำนสอบถำมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใด จะซกัถำมหรือใหข้อ้เสนอแนะหรือไม่ 
  มีผูถื้อหุน้ซกัถำม และบรษิัทไดต้อบค ำถำม ดงันี ้
  ผูถื้อหุน้ท่ำนหนึ่งไดส้อบถำมค ำถำมดงันี ้

นำยวนัชัย เลิศศรีจตุพร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถำมดงันี ้
  - นโยบำย Made in Thailand (MIT) ซึ่งใหก้ำรสนบัสนนุกำรใชผ้ลิตภณัฑเ์หล็กภำยในประเทศ
ส ำหรบัโครงกำรลงทุนของภำครฐัขนำดใหญ่มีผลต่อปริมำณวตัถุดิบหลกั ซึ่งบริษัทจ ำเป็นตอ้งพึ่งพำผูผ้ลิตภำยในประเทศ
เพียงรำยเดียว หรือไม่ 
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   นำยประสำน อัครพงศพิ์ศกัดิ์  ประธำนกรรมกำรบริหำร ชีแ้จงว่ำ นโยบำยดังกล่ำวไม่ส่งผล
เสียต่อปรมิำณวตัถดุิบของบรษิัท เนื่องจำกบริษัทซือ้วตัถดุิบในประเทศเป็นหลกัอยู่แลว้ ซึ่งภำครฐัมีนโยบำยส่งเสรมิผูผ้ลิต
ภำยในประเทศส ำหรบัสินคำ้กลุ่มเหล็ก อำทิ สแตนเลสสตีล เหล็กชุบสงักะสี เป็นตน้ ท ำใหป้ระเทศไทยมีกำรน ำเขำ้สินคำ้
ดงักล่ำวลดนอ้ยลง อีกทัง้ นโยบำยดังกล่ำวส่งเสริมใหก้ำรด ำเนินธุรกิจและกำรจดักำร Supply Chain ของบริษัทดียิ่งขึน้ 
โดยบรษิัทสำมำรถท ำสญัญำซือ้ขำยใหม้ีควำมเชื่อมโยงกนัมำกขึน้ ทัง้ระหว่ำงบรษิัทกบัผูผ้ลิต และบรษิัทกบัลกูคำ้ 
  นำยเดชำ หมีกุละ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถำมดงันี ้

- บรษิัทมีกลยทุธด์ำ้นกำรใชเ้ทคโนโลยี เช่น กำรขำยผ่ำนแพลตฟอรม์ อย่ำงไร หรือไม่ 
 นำยประสำน อัครพงศพิ์ศักดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร ชีแ้จงว่ำ เนื่องจำกสินคำ้ของบริษัท

เป็นสินคำ้อุตสำหกรรม และกำรผลิตสินคำ้แต่ละชนิด จะตอ้งพิจำรณำคุณลักษณะของสินคำ้ อำทิ เครื่องซักผำ้ หมอ้หุง
ขำ้ว เป็นตน้ และตอ้งอำศยักำรประสำนงำนทัง้ 3 ฝ่ำย ไดแ้ก่ ลกูคำ้ผูซ้ือ้สินคำ้ โรงงำนผูผ้ลิต และบรษิัท ดว้ยเหตนุีก้ำรขำย
ผ่ำนแพลตฟอรม์ หรือทำงออนไลน ์ซึ่งจะเป็นรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) มำกกว่ำ แต่
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นแบบ B2B (Business to Business) กำรขำยผ่ำนแพลตฟอรม์จึงไม่สำมำรถรองรบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับสินคำ้ของบริษัทมีขนำดใหญ่ ปริมำณกำรซือ้ขำยแต่ละครำว
เริ่มตน้ตัง้แต่ 500 - 1,000 กิโลกรมั ท ำใหร้ะบบโลจิสติกสท์ั่วไปไม่สำมำรถรองรบัได ้กรณีนี ้จึงแตกต่ำงจำกสินคำ้อุปโภค
บริโภคทั่วไปที่สำมำรถซือ้ขำยสินคำ้ระหว่ำงกัน โดยผ่ำนแพลตฟอรม์ เช่น แแอพพลิเคชั่น Grab, Food Panda ได ้ทั้งนี ้
บรษิัทจะพิจำรณำกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ขำยผ่ำนแพลตฟอรม์ตำมควำมเหมำะสม 
 
 

ประธำนกล่ำวปิดประชมุเมื่อเวลำ 14.50 น. 
 

 
             ลงชื่อ......................................................................ประธำนท่ีประชมุ 
                              (นำยวนัชยั อ ่ำพึ่งอำตม)์ 

 

 
             ลงชื่อ......................................................................เลขำนกุำรบรษิัท 
                            (นำยวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ)์ 
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ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ   
  ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย : 
 

  ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม  

  2561 2562 2563* 2564 2565 

      

งบก ำไรขำดทนุ (ล้ำนบำท)      

รำยไดร้วม 3,407.57  3,319.23  2,775.93  2,247.54   2,790.67  

รำยไดจ้ำกกำรขำย และบรกิำร 3,376.19  3,293.90  2,756.44  2,226.16  2,761.24  

ก ำไรขัน้ตน้ 482.22  411.43  328.75  305.77  454.68  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 341.41  253.50  159.52  160.77  319.31  

ก ำไรสทุธิ 208.19  143.59  86.95  101.36  211.68  

      

งบดุล (ล้ำนบำท)      

สินทรพัยร์วม 2,362.03  2,345.53  2,118.54  2,093.21  2,319.00  

หนีสิ้นรวม 677.43  679.12  483.41  461.12  657.89  

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,684.60  1,666.41  1,635.13  1,632.09  1,661.12  

      

ต่อหุ้นสำมัญมูลค่ำทีต่รำไว้ 1 บำท      

มลูค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ (บำท) 3.84  3.77  3.70  3.75  3.92  

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (บำท) 0.54  0.37  0.23  0.26  0.55  

เงินปันผล ต่อหุน้ (บำท) 0.45  0.37  0.22  0.30  0.65  

      

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%)  14.28% 12.49% 11.93% 13.74% 16.47% 
อตัรำก ำไรสทุธิ  (%)  6.11% 4.33% 3.13% 4.51% 7.59% 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 14.43% 9.85% 6.08% 7.11% 19.22% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 8.99% 6.10% 3.90% 4.81% 12.79% 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่)          2.91         2.69           3.30             3.46            2.75  
อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ)          0.40         0.41           0.30             0.28             0.40  

 
* 2563 –ประกำศรำชกิจจำนเุบกษำ ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้งลกูจำ้ง ไดร้บัค่ำชดเชย 400 วนัของอตัรำ
ค่ำจำ้ง อตัรำสดุทำ้ย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวไดป้รบัปรุงใหม่ในผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  2 
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ผลประกอบกำรตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 มีนำคม 2561 – 2565 
 
รำยได้รวม (ล้ำนบำท)  ก ำไรขั้นต้น (ล้ำนบำท) 

 

 

 

ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)  ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท) 

 

 

 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%)  อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 

 

 

 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)  อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 
 

 

  

     
     

     
     

     

                                                                 



 

20 
 

ข้อมูลของกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 

ชื่อ – นำมสกุล    : นำยประสำน  อัครพงศพ์ิศักดิ ์

อำย ุ     : 64 ปี 
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 
กำรศึกษำ    : ปรญิญำโทบรหิำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตบรหิำรธุรกจิศศินทร ์

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
: ปรญิญำตรีสำขำเทคโนโลยีและกำรจดักำรอตุสำหกรรม  

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ วิทยำเขตพระนครเหนือ 
                                                                          
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  : สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  

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

: อบรมหลกัสตูรDCP รุน่ท่ี 60/2005 

 
ประสบกำรณท์ ำงำน (ในชว่ง 5 ปี)        : ปี 2532-ปัจจบุนั / กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรหิำร,  
      ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
      บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
     : ปี 2547-ปัจจบุนั / ประธำนกรรมกำร, ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยบรหิำร 

บรษิัท ออโต ้เม็ททอล จ ำกดั 
     : ปี 2547-ปัจจบุนั / ประธำนกรรมกำร,  

บรษิัท โมรี่ โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
     : ปี 2548-2561 / กรรมกำร,  

บรษิัท อลัเทอรเ์นทีฟ เอ็นแมท จ ำกดั  
     : ปี 2556-2561 / กรรมกำร,  

บรษิัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ำกดั 
  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทั : กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
      (3 ปี: กรกฎำคม 2562 – ปัจจบุนั) 
 
จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท :             กรรมกำรบรษิัท  3  ปี  
 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมกำร  4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
     : คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง     2/2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
 
กำรถือหุน้ในบริษทั (ณ วันที ่31 มีนำคม 2565) : 7,500,960  หุน้    (คิดเป็น 1.96% ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  3 
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ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร          :  บิดำ, นำยวิทวสั  อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์
 
ผูไ้ดร้บักำร 
เสนอชื่อเป็น
กรรมกำร 

          บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจกำรอื่น 
         ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

นำยประสำน 
อคัรพงศพิ์ศกัด์ิ 

    -                  -     2 1. ประธำนกรรมกำร / 
บริษัท ออโต ้เม็ททอล จ ำกดั 
2. ประธำนกรรมกำร / 
บริษัท โมรี่ โลหะกิจ  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

            - ไม่มี - 

 

 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์                  คณุสมบตัิ 

1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่ีปรกึษำ 
     ท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย)        เป็น          ไม่เป็น 
3. มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ 
    ท่ีไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ 

       เป็น          ไม่เป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

)

X
X 
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ข้อมูลของกรรมกำรทีค่รบก ำหนดตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 

ชื่อ – นำมสกุล    : นำยธีระ ณ วังขนำย 

อำย ุ     : 65 ปี 
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
      ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 
กำรศึกษำ    : หลกัสตูรนกับริหำรชัน้สงู (Senior Executive Program) 
      สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
                                                                      : วิทยำลยัเทคโนโลยีดำ้นน ำ้ตำล รฐัควีนแลนด ์ประเทศออสเตรเลีย 
     : สถำบนัดำ้นเทคโนโลยีแห่งเวสเทิรน์ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลีย  

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  : สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
จ ำนวน 14 หลกัสตูร 

      - อบรมหลกัสตูร DCP รุน่ท่ี 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 รุน่ท่ี 3/2016) 
(สำมำรถดกูำรอบรมเพิ่มเติมไดใ้นหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) / ประวตัิกรรมกำรและผูบ้ริหำร เอกสำรแนบ 1 
 

ประสบกำรณท์ ำงำน (ในชว่ง 5 ปี)        : ปี 2548-ปัจจบุนั / กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
      และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบ  
      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
     : ปี 2555-ปัจจบุนั / กรรมกำร 

บริษัท วงัชกูำร ์โฮลดิง้ จ ำกัด 
     : ปี 2555-ปัจจบุนั / กรรมกำร 

บริษัท วงัชยันำท จ ำกัด 
(สำมำรถดกูำรอบรมเพิ่มเติมไดใ้นหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) / ประวตัิกรรมกำรและผูบ้ริหำร เอกสำรแนบ 1  
   

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทั : กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ 
      และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบ 

(3 ปี: กรกฎำคม 2562 – ปัจจบุนั) 
 

จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท :             กรรมกำรอิสระ   3 ปี  
กรรมกำรบรษิัท  3 ปี  
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กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี : คณะกรรมกำร  4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
                    :             คณะกรรมกำรตรวจสอบ   4/4 ครัง้    (คิดเป็น 100%) 
     : คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

 

กำรถือหุน้ในบริษทั (ณ วันที ่31 มีนำคม 2565) : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ) 
 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  :  ไม่มี 
 

ผูไ้ดร้บักำร 
เสนอชื่อเป็น
กรรมกำร 

          บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจกำรอื่น 
         ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

นำยธีระ 
ณ วงัขนำย 

    -                 -    16 สำมำรถดขูอ้มลูเพิ่มเติมได้
ในหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 
2564 (แบบ 56-1 One 
Report) / ประวตัิกรรมกำร
และผูบ้ริหำร เอกสำรแนบ 1 
 

              - ไม่มี - 

 
 
 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 
                                        ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์                    คณุสมบตั ิ
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่ีปรกึษำ 
     ท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย)        เป็น          ไม่เป็น 
3. มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ 
    ท่ีไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ 

       เป็น          ไม่เป็น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)

X
X 
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ข้อมูลของกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ 
 

ชื่อ – นำมสกุล : นำยวิชญพ์ล อัครพงศพ์ิศักดิ ์  

อำย ุ : 30 ปี 
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  : รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรบรหิำร  
กำรศึกษำ : ปรญิญำตรี ศิลปศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหดิล                                                           
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ไม่มี 
ประสบกำรณท์ ำงำน (ในชว่ง 5 ปี)        :   ปัจจบุนั / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  
        บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
         ปี 2562 - ปัจจบุนั / ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
        บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
      ปี 2559 - 2560 / ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้                            

 บรษิัท ปำลม์ ควซิีน จ ำกดั 
         ปี 2559 / Game Planner    

  บรษิัท แมจิก บ๊อกซ ์เอเชีย จ ำกดั 
          ปี 2557 / Production Assistant 
      บรษิัท เดอะ ซกิซ ์เอลลิเมน้ท ์จ ำกดั   
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทั : กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง      
 
กำรถือหุน้ในบริษทั (ณ วันที ่31 มีนำคม 2565) : 20,275,760 หุน้ (คิดเป็น 5.29% ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ) 
 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  :  บตุร, นำยประสำน อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ 
 

ผูไ้ดร้บักำร 
เสนอชื่อเป็น
กรรมกำร 

          บริษัทจดทะเบียนอื่น 
                  กิจกำรอื่น 
         ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

นำยวิชญพ์ล  
อคัรพงศพิ์ศกัด์ิ  

    -                 - - - 
 

              - ไม่มี - 

 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 
                                        ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์                    คณุสมบตั ิ
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่ีปรกึษำ 
     ท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย)        เป็น          ไม่เป็น 
3. มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ 
    ท่ีไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ 

       เป็น          ไม่เป็น 
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(1) ขา้พเจา้ ………………………………………………………       สัญชาติ       ……….............. 
I/we                     Nationality   
ท่ีอยู ่         
Address          

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Lohakit Metal Public Company Limited 
 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม   .……….................  หุ้น 
 Holding the total amount of      shares 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
 

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

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  5 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ส าหรับการประชุมสามญั 
            ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 โดยตอ้งการเขา้ร่วมประชุม 
 f 
                                                                                    เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
      
                                                 มอบฉนัทะให้ (นาย / นาง / นางสาว )………………………………….......................... 
พ 
                                                หมายเลขบตัรประชาชน…………….……………....ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
f 
                      (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
      พ 
                                         เบอร์โทร……………………………………………………………………….(โปรดระบุ) 
g 
                      (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตนตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 วิธีการเขา้ร่วมประชุม ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 
                      (5)  เม่ือท่านไดรั้บการยืนยนัตวัตนแลว้บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวธีิการเขา้ร่วมประชุม 
              ไปยงัอีเมลท่ีท่านไดร้ะบ ุ

(6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วม
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมกบัน าหนังสือมอบฉันทะ 
เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเขา้ร่วมประชุมโดยส่งให้แก่เจา้หน้าท่ีลงทะเบียนในวนัท่ีก าหนดดว้ย และในกรณีท่ี
ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีส่งมาดว้ย โดย
ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพ่ือแสดงตนมายงับริษทัจดัการโดยซองไปรษณียต์อบรับ ตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบบัน้ี ภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 
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ข้อปฎิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีควำมประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุตอ้งส่งเอกสำรยืนยนัตวัตนตำมที่ระบไุว ้ มำยงั

บรษิัทภำยใน วนัท่ี 15 กรกฎำคม 2565 เมื่อบรษิัทไดต้รวจสอบขอ้มลูตำมรำยชื่อผูถื้อหุน้ตำมขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรำยชื่อ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้รว่มประชมุฯ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิำรจดัประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ จะส่ง Link ส ำหรบักำร
เขำ้รว่มประชมุและคู่มือกำรเขำ้ใชง้ำนไปยงัอีเมลท์ี่ท่ำนไดส่้งมำแจง้บรษิัท โดยจะส่ง link ล่วงหนำ้ 2 วนั ก่อนวนัประชมุ  
 
กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งกำรเขำ้รว่มประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ควำมประสงคท์ี่จะเขำ้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี ้ 
1. แจง้ควำมประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทำง E-Mail หรือไปรษณีย ์

กรณีผู้ถือหุน้ต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยวิธกีำรส่งข้อมูลทำง 
E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 
1. โปรดกรอกเอกสำรแจง้ควำมประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5) โดยขอให้

ท่ำนระบ ุอีเมล ์(E-mail) และหมำยเลขโทรศพัทม์ือถือของทำ่น ใหช้ดัเจน ส ำหรบัใชใ้นกำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ  

2. แนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่รำชกำรออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอำย ุเช่นบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัร

ประจ ำตวัรำชกำร หรือใบอนญุำตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอให้

ผูถื้อหุน้แนบหลกัฐำนประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้รว่มประชมุแทน ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่แนบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลำยมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอำกรครบถว้นแลว้ 

o ส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส ำเนำบตัรประชำชนหรือส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือ

ชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส ำเนำบตัรประชำชนหรือส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือ

ชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

o ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ท่ีมีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
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o ส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมกำร) เช่นส ำเนำบตัรประชำชนหรือส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอำยแุละ

ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีกำรมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขำ้รว่มประชมุแทน ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่แนบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลำยมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอำกรครบถว้นแลว้ 

o ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ท่ีมีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 

o ส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมกำร) เช่นส ำเนำบตัรประชำชนหรือส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอำยุและ

ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

o ส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดำตำมที่ไดก้ล่ำว

ขำ้งตน้ 

กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใชเ่อกสำรฉบบัภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสำร
ค ำแปลฉบบัภำษำองักฤษ ซึ่งลงนำมรบัรองค ำแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณี
เป็นนิติบคุคล) 
3. ส่งเอกสำรแจง้ควำมประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐำนแสดงตวัตน พรอ้มเอกสำร

ประกอบต่ำง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมำใหบ้รษิัท ภำยในวนัที ่15 กรกฎำคม 2565 

• ช่องทำง E-Mail : ird@lohakit.co.th  

• ช่องทำงไปรษณีย ์: เลขำนกุำรบรษิัท  

  บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน)  

  เลขที่ 43 อำคำรไทยซซีี ทำวเวอร ์ 

  หอ้ง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต ้ 

  แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
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กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชมุและไดร้บักำรตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่ำนจะ

ไดร้บั E-Mail จำกทำงผูใ้หบ้ริกำรจดัประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส ำหรบักำรเขำ้รว่มประชุม และคู่มือกำรเขำ้ใชง้ำน

ระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนระบกำรประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ไดร้บั 

E-Mail ดงักล่ำวภำยในวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 

2. กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรลงคะแนนผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพม์ือถือผ่ำน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตควำมเร็ว 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบำ้นพืน้ฐำน  

หมำยเหตุ : กรณีเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนทำงแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเขำ้รว่มประชมุ ซึ่งสำมำรถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

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

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

 
3. ระบบจะเปิดใหเ้ขำ้รว่มประชมุลว่งหนำ้ 60 นำที ก่อนเริม่กำรประชมุ อย่ำงไรกต็ำมกำรถ่ำยทอดสดจะเริ่มเมื่อถงึ

เวลำประชมุเทำ่นัน้  

4. กำรเขำ้สู่ระบบผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชำชนของผูถื้อหุน้ 

5. กำรลงคะแนนผ่ำนระบบ E-Voting ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนแต่ละวำระ โดยกำรลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเท่ำนัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวำระใด ๆ ระบบจะถือว่ำท่ำนลงคะแนนเสียง

เป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีกำรนบัคะแนนโดยกำรเทคะแนนเสียงไปทำงเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขำ้รว่มประชุมติดปัญหำในกำรใชง้ำนระบบ E-AGM ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ำกดั ตำมเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือกำรใชง้ำนระบบไปใหท้่ำน 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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*** กำรประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำรประชุม
ในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำทีบ่ริษัท*** 
 
กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สำมำรถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่ำน
อื่นเขำ้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หำกผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมกำรอิสระ กรุณำส่งหนังสือมอบฉันทะ 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7) โดยระบุผู้รบัมอบฉันทะเป็นกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งตำมที่บริษัทไดก้ ำหนดไวพ้รอ้มเอกสำร
ประกอบ ใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่15 กรกฎำคม 2565 ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

• ทำงอีเมล ์: ird@lohakit.co.th  

• ทำงไปรษณีย:์  

เลขำนกุำรบรษิัท  
บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร ์ 
หอ้ง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต ้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
 

หมำยเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระ กรรมกำรอิสระจะท ำกำรลงคะแนนเสียงตำมที่ท่ำนไดร้ะบมุำ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้นไม่สำมำรถแบ่งกำรออกคะแนนเสียงเป็นบำงส่วนได ้(เวน้แต่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของ 
Custodian) 
 
กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแล
หุ้น  
กรุณำน ำส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (ที่แนบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม) กรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น ลงลำยมือชื่อผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท 

2. หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดย

ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ ำนำจ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของ

นิติบคุคล (ถำ้มี) 

3. หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว

ต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

• ทำงอีเมล ์: ird@lohakit.co.th   

mailto:ird@lohakit.co.th
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• ทำงไปรษณีย:์  
เลขำนกุำรบรษิัท  
บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร ์ 
หอ้ง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต ้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

 
กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวำระ
ใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  
 กรณีท่ำนผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมต่ำง ๆ สำมำรถกระท ำได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหน้ำใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ (สิ่งทีส่่งมำด้วย 10) ผ่ำนช่องทำงดงัต่อไปนี ้

• อีเมล ์: ird@lohakit.co.th 

• โทรศพัท ์: 0 2673 9559 ต่อ 207 (ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท) 

• ทำงไปรษณีย ์:  

เลขำนกุำรบรษิัท  

บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร ์ 

หอ้ง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต ้ 

แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

2. ส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมระหว่ำงกำรประชมุ ส ำหรบัผูท้ี่เขำ้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขำ้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุ

ชื่อและนำมสกลุ พรอ้มแจง้ว่ำเป็นผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีกำรส่งค ำแนะน ำ

หรือค ำถำมทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทำงในกำรส่งค ำแนะน ำและค ำถำมระหว่ำงประชมุ ดงันี ้ 

• ช่องทำงกำรสนทนำระบบพิมพข์อ้ควำม (Chat)  

• ช่องทำงกำรสนทนำระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขำ้ร่วมประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณข์อง

ตนเอง หลังจำกที่เจ้ำหน้ำที่ควบคุมระบบส่งค ำเชิญให้ท่ำนสนทนำได้ และกรุณำปิดไมค์โครโฟน

หลงัจำกที่สนทนำเสรจ็ทกุครัง้ (สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ำกคู่มือกำรเขำ้รว่มประชุมที่ถกูจดัส่ง

ไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขำ้รว่มประชมุ) 

 
ทัง้นี ้หำกผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบักำรประชมุสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องกำรส่งเอกสำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ

เลขำนกุำรบรษิัทเพื่อสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตำมช่องทำงกำรติดต่อบรษิัท ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 

2. เรื่องขั้นตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน

ตวัตนอย่ำงถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ตำมเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุไว้

ใน E-Mail ที่จดัส่งคู่มือกำรใชง้ำนระบบไปใหท้่ำน 
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                    (ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  ____________________                      
                                     

      เขียนที่_____________________________________ 
       

      วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.________ 

(1) ขำ้พเจำ้_________________________________________________สญัชำติ________________ 
อยู่บำ้นเลขท่ี_______________ถนน_______________________ต ำบล/แขวง____________________________ 
อ ำเภอ/เขต______________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”)  
โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั_____________________เสียงดงันี ้

หุน้สำมญั_________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั____________________  ______ เสียง  
หุน้บรุมิสิทธิ________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั___________________________เสียง 
 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้
       1. ❑ ชื่อ________________________________________________อำย_ุ____________ปี  
          อยู่บำ้นเลขที่__________ถนน________________ต ำบล/แขวง__________________ 
           อ ำเภอ/เขต_______________จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย_์___________ หรือ     
       2. ❑ นำยวนัชยั   อ ่ำพึ่งอำตม ์  อำย ุ  74   ปี   ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรอิสระ 
                                            ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

   ทีอ่ยู่  บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์  
                             ต ำบลบำงจำก   อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130  

หรือ     
       3. ❑ นำยเลิศ  นิตยธี์รำนนท ์อำย ุ60 ปี   ต ำแหน่ง กรรมกำร, กรรมกำรอิสระ,  
    กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
     ทีอ่ยู่  บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 66/1 หมู่ที่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์  

                            ต ำบลบำงจำก   อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2565 ในวันที ่21 กรกฎำคม 2565 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผู้
ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
และหลักเกณฑท์ีเ่กี่ยวข้อง 

 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

❑   วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวันที ่22 กรกฎำคม 2564 
 

  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
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  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 

❑   วำระที ่2  พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี สิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 
 
  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 
 
❑    วำระที ่3   พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ  

  งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ และงบกระแสเงนิสด ประจ ำปี สิน้สุดวนัที ่31  
      มีนำคม 2565 และรำยงำนของผู้สอบบัญช ี

 
  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 

❑     วำระที ่4 พิจำรณำเร่ืองเงนิปันผล 
 
          ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 
 

❑      วำระที ่5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและก ำหนดอ ำนำจกรรมกำร 
 
 

5.1  พิจำรณำอนุมัติเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

  ❑ กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
 

       ❑ กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
 นำยประสำน  อัครพงศพ์ิศักดิ ์

❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
    ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
 
 นำยธีระ  ณ วังขนำย 

❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
            ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
    ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง 
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5.2 พิจำรณำก ำหนดอ ำนำจกรรมกำร 
 ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

           ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

    ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 

❑    วำระที ่ 6 พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 
          ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 

❑    วำระที ่ 7 พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2565 
          ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 

❑     วำระที ่8 พิจำรณำอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2565 
          ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 

❑      วำระที ่9 พิจำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 

 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำ หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำ และลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
 

 
 
 
 



 

34 
 

 

 
ลงชื่อ        ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                                     )                          (                                                     ) 
 
 

 
               ลงชื่อ    _______ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
 
 
 
               ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
หมำยเหตุ 
 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก

จ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2.          ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระที่ระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อ 
             แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2565  ในวนัที ่21 กรกฎำคม 2565 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑท์ีเ่กี่ยวข้อง หรือทีจ่ะพึงเลือ่นไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย 
 
❑วำระท่ี     เรื่อง       _________ 
  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  

 

❑วำระท่ี     เรื่อง         

  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 
❑วำระท่ี     เรื่อง         
 
  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 
          ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้
 

  ❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง  
 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ รำยกำรในใบประจ ำต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นควำมจรงิทกุประกำร 
 

 
 
ลงชื่อ        ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ _________  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                                     )                          (           _______                             ) 
 
 
 
               ลงชื่อ _________  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                                        (       ________                                ) 
 

 
 

               ลงชื่อ _________  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                                        (           ________                            ) 
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เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สทิธิเข้ำร่วมประชุม 
 

 ตำมนโยบำยคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส ำหรบักำรจดัประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กมุภำพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษิัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะ
เป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผู้ถือหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย และเพื่อใหก้ำรประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัท
จดทะเบียนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็นควรก ำหนดใหม้ีกำรตรวจสอบ
เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบัติต่อไป 
ทั้งนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันกำรยื่นแสดงเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่
มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมแต่ละรำยตำมที่บรษิัทจะพิจำรณำเห็นเหมำะสม 
 
1. บุคคลธรรมดำ 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ ำตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจ ำตวัของผูม้อบอ ำนำจ และบตัรประจ ำตัวหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว

ต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทำงของผูม้อบอ ำนำจ และบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น

ชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ 
(ข) บตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่ไดล้งนำมใน

หนงัสือมอบฉันทะพรอ้มบัตรประจ ำตัวหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่ไดล้งนำมใน

หนงัสือมอบฉันทะพรอ้มบัตรประจ ำตัวหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 
 

ในกรณีของส ำเนำเอกสำรจะตอ้งมีกำรรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และหำกเป็นเอกสำรที่จดัท ำขึน้ในต่ำงประเทศ ควรมี
กำรรบัรองลำยมือชื่อโดย      โนตำรีพบับลิค 
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รำยชื่อและรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
1. นำยวันชัย อ ่ำพึ่งอำตย ์
อำย ุ     : 74 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตัง้   : ประธำนกรรมกำร, กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำร 

ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 
กำรศกึษำ    : ปริญญำโท, สำขำบริหำรกำรจดักำร สถำบนับณัฑิต 

บริหำรธุรกิจศศินทร ์ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
: ปริญญำตรี, สำขำพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี   

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั                                                            
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร   : สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  

จ ำนวน 2 หลกัสตูร 
หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ที่ 35/2548 
หลกัสตูร Directors Certification Program รุน่ที่ 102/2551 

ประสบกำรณท์ ำงำน (ในชว่ง 5 ปี)         : ปี 2548-ปัจจบุนั / กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำร,  
      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทน     
 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 

     : ปี 2545 – ปัจจบุนั / กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท มรูำโมโต ้อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

: ปี 2556 – ปัจจบุนั /กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท โอซีซี จ ำกดั (มหำชน)     

: ปี 2548 – 2556/กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท สหพฒันำอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)   

: ปี2549 – 2554/กรรมกำร 
องคก์ำรตลำดเพ่ือเกษตรกร  

 
จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท  : กรรมกำรอิสระ   2 ปี 
      กรรมกำรบริษัท  2 ปี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท   
และกรรมกำรอิสระ    : 24 กรกฎำคม 2563 
 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมกำร  4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
กำรถือหุ้นในบริษัท    : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ) 
 
ทีอ่ยู่ติดต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6  

ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บำงจำก อ.พระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130  
 

ส่วนได้เสียพิเศษในวำระกำรประชุม   :  วำระที่ 7   พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2565 

 
 
 

สิ่งทีส่่งมำด้วย  8 
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2. นำยเลิศ  นิตยธ์ีรำนนท ์  
อำย ุ     : 60 ปี 
ต ำแหน่ง     : 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   : สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) จ ำนวน 1 หลกัสตูร 
      Director Accreditation Program รุน่ที่ 35/2005 
 
ประสบกำรณท์ ำงำน (ในช่วง 5 ปี)         : 2548 –ปัจจบุนั กรรมกำร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) 
     : 2527 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โรแยลคอนคอรด์ อินเตอรเ์ทรด จ ำกดั 
 
จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท  : กรรมกำรอิสระ   2 ปี 
      กรรมกำรบริษัท  2 ปี 
วันทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท   
และกรรมกำรอิสระ    : 24 กรกฎำคม 2563 
 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมกำร  4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
กำรถือหุ้นในบริษัท    : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
(รวมคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะ) 
 
ทีอ่ยู่ติดต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6  

ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บำงจำก อ.พระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130  
 

ส่วนได้เสียพิเศษในวำระกำรประชุม   :  วำระที่ 7   พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2565 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

หมวดที ่5  คณะกรรมกำร 
 

ขอ้ 21. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปี
แรก และปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่
ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งกรรมกำรท่ีจะออกตำมวำระนีอ้ำจไดร้บัเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

หมวดที ่6  กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 37. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแลว้ใหเ้รียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญโดยคณะกรรมกำรจะ
เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้รวมกันนบัจ ำนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในหำ้ (1/5) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมดหรือผู้
ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมดไดเ้ขำ้ชื่อ
กนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญั แต่ตอ้งระบเุหตุผลและวตัถปุระสงคใ์นกำรที่
ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำรจะตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้ภำยใน 
1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 38. ในกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถำนที่ วนั เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทรำบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักล่ำวและ จดัส่งใหผู้ถื้อ
หุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั 

ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมำรถจัดประชุมได ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็น    
ที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตำม แลว้แต่คณะกรรมกำรจะก ำหนด 

 

ขอ้ 39. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 
คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของหุน้ที่
จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมงจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
เขำ้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอกำรประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษิัทเป็นเจำ้ของหุน้เองนัน้   ไม่นบัเป็นองคป์ระชมุในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
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40 
 

 ขอ้ 40. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรนั่งเป็นประธำนที่ประชุม ถำ้ไม่มีตัวประธำนกรรมกำร หรือ
ประธำนกรรมกำรมิได้มำเข้ำร่วมประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน ถำ้รองประธำนกรรมกำรไม่มี หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง
ซึ่งไดเ้ขำ้รว่มประชมุเป็นประธำนในท่ีประชมุ 
 

ขอ้ 41. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อำจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภำวะแลว้เขำ้ประชุมและออก
เสียงแทนตนในกำรประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลำยมือชื่อของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ และเป็นไปตำม
แบบที่นำยทะเบียนก ำหนด 

หนงัสือมอบฉันทะนี ้จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธำนกรรมกำรหรือผูท้ี่ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนที่
ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุ 

 

ขอ้ 42. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี

คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุน้ซึ่งมำประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) กำรขำยหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนกิจกำรทัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคัญของบริษัทใหแ้ก่

บคุคลอื่น 
(ข) กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมำเป็นของบรษิัท 
(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือ    

บำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยใหบ้คุคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบรษิัท หรือกำรรวม
กิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) กำรเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัท 
(ฉ) กำรออกหุน้บุรมิสิทธ์ิ หุน้กู ้หุน้กูม้ีประกัน หุน้กูแ้ปลงสภำพ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุน้หรือหุน้กู ้หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใด ท่ีอำจกระท ำไดต้ำมกฎหมำย 
(ช) กำรเลิกบรษิัท 
(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
 

 ขอ้ 43. กิจกำรอนัท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำมีดงันี ้
  (1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงผลกำรด ำเนินกำรของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  (2) พิจำรณำและอนมุตังิบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุของรอบปีบญัชทีี่ผ่ำนมำ 
  (3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 
  (4) เลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
  (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทน 
  (6) กิจกำรอื่น ๆ 
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แบบค ำถำมส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

 
ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/อื่นๆ) (โปรดระบชุื่อ-สกลุ)................................................................................................... 
 
ในฐำนะเป็น  O ผูถื้อหุน้ 
  O ผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ชื่อ..................................................................................................... 
 
ขอส่งค ำถำมเก่ียวกบัวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ของ บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) ดงันี ้
 
.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 
โปรดส่งแบบค ำถำมนีท้ี่ไดก้รอกขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ ใหแ้ก่ บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) ภำยในวนัท่ี 15 กรกฎำคม 
2565 ผ่ำนช่องทำง ต่อไปนี ้
 

อีเมล ์: ird@lohakit.co.th  

ไปรษณีย ์:  เลขำนกุำรบรษิัท  
  บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน)  
  เลขที่ 43 อำคำรไทยซซีี ทำวเวอร ์ 
  หอ้ง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต ้ 
  แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
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ประกำศ 
กำรคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (PRIVACY NOTICE) 

ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุน้บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) ประจ ำปี 2565 
(“กำรประชุม AGM”) 

 
 บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือ 
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (“ทา่น”) และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 และ 
สอดคลอ้งกบันโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัท บรษิัทขอแจง้ใหท้า่นทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลสาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้ 
 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล  

บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลจากท่านโดยตรงจากการกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ที่บรษิัทกาํหนด 

หรือจากการสอบถามขอ้มลูของท่านไม่ว่าดว้ยวิธีการใดกต็าม หรือจากการขอใหส่้งเอกสารที่มีขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 

ใหแ้ก่บรษิัท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บรษิัทจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านมาจากแหล่งอื่น 

ภายใตก้รอบท่ีกฎหมายอนญุาตใหส้ามารถดาํเนินการได ้ เพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้ เช่น การไดร้บัขอ้มลู 

จากนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ขอ้มลูส่วนบคุคลทั่วไปท่ีบรษิัททาํการเก็บรวบรวมนัน้ มีดงันี ้ 

(1)  ขอ้มลูที่ใชร้ะบตุวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกลุ เลขประจาํตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือ

เดินทาง วนั เดือน ปีเกิด เพศ อาย ุสญัชาติ ลายมอืชื่อ ขอ้มลูเก่ียวกบัการเปล่ียนชื่อ – สกลุ ภาพถ่าย 

การบนัทึกภาพ/ภาพเคลื่อนไหว  

(2)  ขอ้มลูติดต่อ (Contact Data) เชน่ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล  

(3)  ขอ้มลูทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบญัชธีนาคาร (ที่ใชใ้นการรบัผลประโยชนก์รณี 

จ่ายเงินปันผล) จาํนวนหุน้  

(4)  ขอ้มลูการตดิต่อกบับรษิัท (Communication Data) เช่น ขอ้มลูการบนัทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อ

กบับรษิัท  

(5)  ขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีอิเล็กทรอนิกส ์เช่น ชื่อบญัชีผูใ้ช ้(Username) Line ID  

 
2. วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  

บรษิัทจะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านที่ไดเ้ก็บรวบรวมตามขอ้ 1. ภายใตว้ตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 

2.1 บรษิัทจะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อเรียก/จดัใหม้ีหรือดาํเนินการจดัการประชมุ AGM ซึ่งรวมถงึ 

การใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของทา่น หรือผูร้บัมอบฉนัทะในการยืนยนัตวัตน การส่งเอกสารตา่ง ๆ ที่ เก่ียวขอ้ง หรือเพื่อการ

ดาํเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชมุในการประชมุ AGM และตามกฎหมาย หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของ

หน่วยงานภาครฐัที่มีอาํนาจตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ และ

กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

2.2 บรษิัทจะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านในการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชมุ AGM และเป็นหลกัฐานใน 

การเขา้รว่มประชมุ รวมถงึเพื่อการใด ๆ ตามจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุ AGM อนัเป็นประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย
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ของบรษิัทหรือของบคุคลหรือนิตบิคุคลอื่นท่ีไม่ใช่บรษิัท เวน้แตป่ระโยชนด์งักล่าวมีความสาํคญันอ้ยกวา่สิทธิพืน้ฐานของ

ท่าน  

2.3 บรษิัทจะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านสาํหรบัการคดักรองผูม้คีวามเส่ียงติดโรค COVID-19 เพื่อใหบ้รรล ุ

วตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัประโยชนด์า้นการสาธารณสขุ การป้องกนัโรคติดต่ออนัตรายและเป็นไปตามมาตรการตา่ง ๆ ที่

กาํหนดขึน้จากหนว่ยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งและเก่ียวเนื่องกบัการจดัประชมุ AGM 

2.4 บรษิัทอาจจดัใหม้ีการบนัทึกภาพถ่ายและ/หรือภาพเคล่ือนไหวในการประชมุ AGM ซึ่งอาจมีภาพของ 

ท่านปรากฏในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคล่ือนไหว ซึ่งบรษิัทอาจนาํภาพถา่ยและ/หรือ ภาพเคล่ือนไหวดงักลา่วไปใชใ้นการ

รายงานและการประชาสมัพนัธก์ารประชมุ AGM ทางส่ืออเิล็กทรอนิกสแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์ 

 

3. การเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล  

บรษิัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวใ้นรูปแบบของแฟม้เอกสาร/สแกนเก็บไวใ้นระบบคอมพวิเตอรใ์น 

รูปแบบของไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส ์ โดยจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยงัมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ของ

บรษิัทอยู่ และเก็บต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นบัจากวนัท่ีบรษิัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลจากทา่นเป็นครัง้สดุทา้ย 

หรือนบัจากวนัท่ีท่านมิไดม้ีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

เมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าวบรษิัทจะทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น หรือดาํเนินการอย่างใด ๆ เพื่อทาํให ้

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไม่สามารถระบตุวับคุคลของท่านได ้ 

 

4. การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  

บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่บคุคลภายนอก ดงัต่อไปนี ้ 

4.1 บรษิัทย่อย บรษิัทในเครือ และบรษิัทในกลุ่มของบรษิัท เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการช่วยการดาํเนินการให ้

บรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ระบขุา้งตน้  

4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกบัดแูล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฏหมายกาํหนด รวมถึงเจา้พนกังาน 

ซึ่งใชอ้าํนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตาํรวจ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กรมสรรพากร  

4.3 ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งชว่ง และ/หรือผูใ้หบ้รกิารสาํหรบัการดาํเนินงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ประชมุ AGM ของบรษิัท เช่น ผูใ้หบ้รกิารจดักิจกรรมและการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูต้รวจสอบบญัช ี

ทนายความ ที่ปรกึษากฎหมาย สถาบนัการเงินท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นท่ีปรกึษาทางการ เงิน  

4.4 ธนาคารท่ีมีหนา้ที่จา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

4.5 นายทะเบยีนผูถื้อหุน้  

 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไวห้ลาย 

ประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบดว้ย  

ก.  สิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบคุคล  

ข.  สิทธิในการขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคล  
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ค.  สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  

ง.  สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคล  

จ.  สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล  

ฉ.  สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง  

ช.  สิทธิในการขอถอนความยินยอมในการการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  

การขอใชสิ้ทธิตา่ง ๆ ดงักล่าวใหด้าํเนินการผ่านช่องทางที่บรษิทักาํหนดและในกรณีที่ท่านยื่นคาํรอ้งขอใช้

สิทธิภายใตบ้ทบญัญตัิของพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 เมื่อบรษิัทไดร้บัคาํรอ้งขอและตรวจสอบ 

รายละเอียดความถกูตอ้งสาํหรบักรณีดงักลา่วแลว้ จะดาํเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด อย่างไรก็ตามบรษิทั 

มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดาํเนินการตามคาํรอ้งขอดงักล่าวของท่านไดใ้นกรณีที่กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  

 

6. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกาศฉบบันี ้ 

บรษิัทอาจแกไ้ขปรบัปรุงประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีเ้ป็นครัง้คราวและเมื่อมกีารแกไ้ข

เปล่ียนแปลงเช่นวา่นัน้ บรษิัทจะประกาศใหท้่านทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทและ/หรือหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี และ/หรือช่องทางแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือแจง้ใหท้า่นทราบผ่านทางอเีมล ์ทัง้นี ้หากจาํเป็นตอ้ง 

ขอความยินยอมจากทา่น บรษิัทจะดาํเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิม่เตมิดว้ย  

  
7. วิธีการติดต่อ  

ในกรณีที่มีขอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลการ 

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน การใชสิ้ทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ สามารถติดต่อบรษิัทได ้

ตามช่องทางดงัต่อไปนี ้

 

บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน)  

 สถำนท่ีติดต่อ :  เลขที่ 43 อำคำรไทยซีซี ทำวเวอร ์หอ้ง 167-169 ชัน้ 16 ถนนสำทรใต ้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

เบอรโ์ทรศพัท ์:  02-673-9559 ต่อ 207 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  
 สถำนท่ีติดต่อ :  เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซ.สขุสวสัดิ์ 76 ถนนสขุสวสัดิ์ ต  ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง  

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130 
เบอรโ์ทรศพัท ์:  02-463-0158 
อีเมล ์:   hrm@lohakit.co.th 

 


