วันที่ 14 มีนาคม 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
2. แบบรายงานประจาปี 2561 พร้ อมทังงบแสดงฐานะทางการเงิ
้
น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้
ตรวจสอบบัญชี
3. ข้ อมูลกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
7. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้ อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จดั การประชุม

ด้ วยบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม MR211 - MR212 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1,
เขตบางนา กทม. 10260 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ซึ่งได้ จัดประชุมเมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2561โดยได้ ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้ อง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่ อย ในรอบปี ที่ผ่านมา และรายงานประจาปี
2561 ของคณะกรรมการ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้ จดั เตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย
สาหรั บปี ที่ผ่านมาเพื่อ นาเสนอต่อ ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น ทัง้ นี ใ้ ห้ ผ้ ถู ื อ หุ้นได้ รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผล
ประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯและ
บริษัทย่อยในรอบปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่ อยปี 2561
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ รับรองแล้ ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สาหรับรอบปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ฯและบริษัทย่อย สาหรับระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว ทังนี
้ เ้ พื่อให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจาปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย
สาหรับรอบระยะเวลาสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็น ควรให้ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินบริษัทฯและบริ ษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุน
สุทธิประจาปี 2561 จานวนเงิน 72,452,535.75 บาท ซึ่งไม่เข้ าเกณฑ์ของบริษัทสาหรับการจ่ายเงินปันผล
เนื่องมาจากผลการดาเนินงานกิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
ปี 2560
ปี 2561
อัตรา (บาทต่อหุ้น)
N/A
0.12
หมายเหตุ
:
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทได้
เสียภาษีไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณยี่สบิ ส่วนแปดสิบ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 13 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นทุกครัง้
กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสามหรื อจ านวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
โดยปี นี ้กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1. นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ

จานวนครัง้ และสัดส่วนการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการทัง้ 2 ท่าน ในปี 2561 (จัดประชุมรวม 5 ครัง้ )
จานวนครัง้ ที่เข้ า
จานวนปี ที่ดารง
ร่วมประชุม
ตาแหน่งกรรมการ
1. นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบ
5/5
15 ปี
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
5/5
3 ปี
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัท พิจ ารณาข้ อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้
2 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และอนุมตั ิแต่งตังกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
้
อิสระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้ อบังคับบริษัทข้ อที่14 กรรมการมีสทิ ธิ์ได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ซึ่ง
ค่าตอบแทนได้ แก่ เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาเป็ นผู้
พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขันตอนการพิ
้
จารณาจาก หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผล
ประกอบการของบริ ษัทฯในแต่ละปี รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให้ อยู่ในระดับเดียวกับกลุม่ อุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้ในเบื ้องต้ นได้ กาหนดค่าตอบแทนรวมในวงเงินจานวนไม่เกิน 4,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราเดิมเมื่อ
เทียบกับปี ก่อน มีรายละเอียดดังนี ้
1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ จานวนเงินไม่เกิน 40,000.00 บาท / เดือน
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จานวนเงินไม่เกิน 20,000.00 บาท / เดือน
ข้ อมูลเปรียบเทียบค่ าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา
ปี 2562
ปี 2561
1)
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน ) 40,000.00
40,000.00
2)
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ (รายเดือน )
20,000.00
20,000.00
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็น
ควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 กาหนดยอดรวมทัง้ สิ ้นวงเงินจานวน
ไม่เกิน 4,000,000.- ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น
1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ จานวนเงินไม่เกิน 40,000.00 บาท / เดือน
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จานวนเงินไม่เกิน 20,000.00 บาท / เดือน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุ ผ ล: พระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ทมหาชนจ ากัด ก าหนดให้ แ ต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี และ กาหนด
ค่าตอบแทนหรื อ ค่าสอบบัญ ชี ในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นและสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
จัดให้ หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ หรื อรายเดิมก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอรายชื่อ บริ ษัทผู้สอบบัญ ชีให้ มีการแต่งตัง้ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของ
ผู้สอบบัญ ชีเป็ นองค์ประกอบแล้ วเห็นว่า มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี จาก บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญ ชี ของบริ ษัทต่อเนื่ อง เนื่ องจากมี

ผลงานการตรวจสอบที่ มีคุณ ภาพ และค่าธรรมเนี ยมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปริ มาณงานเป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2562
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดารงครบตาแหน่งเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ครบวาระให้ เปลี่ยน
และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีรายชื่อดังนี ้คือ
1) นางสาวปิ ยนุช
เกษมศุภกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
6303
2) นางสาวรุ้งตวัน
บุญศักดิเ์ ฉลิม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
6031
ทังนี
้ ้ ผู้ตรวจสอบบัญชีดงั กล่าว เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดิมและรายเดียวกับปี ที่ผ่านมาของบริษัท นอกจากนี ้
ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ มีการแต่งตังโดยที
้
่ประชุมจะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
อย่างไรก็ดีผ้ สู อบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหรื อมีส่วนได้
เสียกับบริษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ
1) นางสาวปิ ยนุช
เกษมศุภกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
6303
2) นางสาวรุ้งตวัน
บุญศักดิเ์ ฉลิม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
6031
ในนามสานักงาน บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีรั บอนุญ าตของบริ ษัทฯ และ
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความประสงค์จะ
ปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้ เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็ นปัจจุบนั
ข้ อมูลการเปรียบเทียบกับค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา
ปี 2562
ปี 2561
1) กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ในการตรวจสอบบัญชี
2,000,000
1,850,000.วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความ
ประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบใบมอบ
ฉันทะ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้ วย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ของ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม SILK1
สถานที่ ไบเทค บางนา 88 บางนา-ตราด กม.1 บางนา กทม.10260
เริ่มการประชุม
นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็ นประธานในที่ป ระชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผูส้ อบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1.
คุณวีระชัย
สุธีรชัย
2.
คุณพิบูลศักดิ์
อรรถบวรพิศาล
3.
เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิ ต
4.
คุณไทศิกา
ไพรสงบ
5.
คุณชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
6.
คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
7.
คุณชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
8.
คุณเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ
9.
คุณวันนารี
ทิพย์สุวรรณ
10. คุณชิดชนก
โท้มะวงศ์
11. คุณราตรี
จารุวนากุล
12. คุณสุนทร
คาพิพจน์
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวรุง้ ตวัน
บุญศักดิ์เฉลิม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ตัวแทนผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากลาป่ วย
1. นายพสิษฐ์
ชัยชนะศิริวิทยา
สานักงาน บริษัท บีซี บิซซิเนส แอนด์ ลอร์ จากัด

ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุ การที่ประชุมรายงานจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมให้
ที่ประชุมทราบโดยเลขานุ การฯได้รายงานว่าจานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 46
ราย นับจานวนหุน้ ได้ท้งั สิ้ น 346,017,700 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 72.07 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท (หุน้ ของบริษัทมีจานวนทั้งสิ้ น 480,096,277 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่ง
กาหนดไว้ว่าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด หรือมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้ังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุมและให้เลขานุ การของบริษัท
ชี้ แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ หนึ่ งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่มีหรือที่ได้รบั มอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่ งหุน้ เท่ากับหนึ่ ง
เสียงทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูท้ ี่รบั มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจานวนหุน้ เพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
ได้และในการลงมติในแต่ล ะวาระขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายก
มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่ผถู ้ ื อหุน้ ไม่ยกมือจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เห็นชอบและประธาน
ในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
นอกจากนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือ
แสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง
และเพื่อเป็ นการปฏิ บัติตามแนวทางที่ ดีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนั บ
คะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผูน้ ับ คะแนนที่ เป็ นกลางเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนั บ
คะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผูเ้ ข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการ
ประชุมนี้ ซึ่งมีผู อ้ าสา 2 ท่าน คื อ นางสาวจินตนา อาไพ และ นางสาวเสาวณี ย ์ แจงดาว เป็ นสักขีพยานในการนั บ
คะแนน จึงเชิญผูเ้ ข้าประชุมผูเ้ ป็ นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานัง่ ที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน
ประธานได้ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งได้
ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดของสาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียง

346,017,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปี ที่ผ่านมา และรายงาน
ประจาปี 2560 ของคณะกรรมการ
ประธาน ได้มอบหมายให้ นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงานให้ที่
ประชุมรับทราบผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จดั ส่งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
• บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้ น 5,098.44 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 27.58 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 0.54 ของรายได้รวมที่ลดลง
• โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนขายและต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 4,753.28 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 275.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.16
• ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2560 เท่ากับ 70.17 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1.06 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อย
ละ 1.49
• ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจานวน 124.15 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 44.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
26.29 ของมูลค่าที่ลดลง
• บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสาหรับปี ทั้งสิ้ น 152.50 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 196.80 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 56.34
• ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 3,840.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน
107.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.88 โดยแบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,412.20 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 1,428.35 ล้านบาท
• หนี้ สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีท้งั สิ้ น 1,907.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 51.07 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 2.75 โดยแบ่งเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนจานวน 1,886.29 ล้านบาท และ หนี้ สินไม่หมุนเวียน
จานวน 20.72 ล้านบาท
• ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ รวมจานวน 1,933.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี
ก่อนจานวน 56.28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3 ของส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึ้ น
• ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้ น จานวน 5,064.51 ล้านบาท โดย
มีปริมาณการจาหน่ายทั้งสิ้ น 265,479 ตัน ลดลงจากปี ก่อนจานวน 58.05 ตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 17.94
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายสินค้าประเภทดังต่อไปนี้
รายได้จากการจาหน่าย ท่อเหล็ก จานวน 2,415.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 121.77 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.31 โดยมีปริมาณการจาหน่ายเท่ากับ112,181 ตัน
รายได้จาการจาหน่ายตัวซี มูลค่า 449.48 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 266.32 ล้านบาท หรือ
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 37.21 โดยมีปริมาณการจาหน่าย 22,499 ตัน ลดลงจากปี ก่อน 17,245 ตัน หรือคิด
เป็ นส่วนที่ลดลงเท่ากับ 43.39
รายได้จ าการจ าหน่ ายศูนย์บริการเหล็ ก จานวน 2,136.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 70.81
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ นคิดเป็ นร้อยละ 3.43 โดยมีปริมาณการจ าหน่ าย จานวน 126,477 ตัน ลดลงจากปี
ก่อนจานวน 36,448 ตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.37 และรายได้จากการจาหน่ายเหล็กประเภทอื่น ๆ มูลค่า

62.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ นคิดเป็ นร้อยละ 239.26 ปริมาณการจาหน่าย
4,322 ตัน เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 1,885 ตันหรือคิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 77.35
• ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงั นี้
ปี 2560

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2559

ปี 2558

วัดสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

เท่า
เท่า

1.28
0.63

1.27
0.69

1.07
0.77

%
%
%
%

6.15
3.01
3.97
7.89

12.11
6.86
9.36
18.61

1.62
-4.11
-5.79
-11

เท่า

8.53

7.35

6.46

วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

43
4.32
85
6.58
56
71.85

50
5.8
63
10.21
36
76.83

57
4.31
85
14.04
26
115.19

เท่า

0.5

0.5

0.9

เท่า

0.99

0.99

0.9

เท่า

6.01

17.05

-4.44

วัดอัตราการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin)
อัตรากาไรสุทธิ (ขาดทุน) (Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนผู ถ้ อื หุน้ (Return On Equity or ROE)

วัดประสิทธิภาพการดาเนิ นงาน
อัตราหมุนเวียนลู กหนี้การค้า (Account Receivable
Turnover)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ days receive
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (Average Collection Period)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ Payable turnover
ระยะเวลาชาระหนี้ Payable payment period
Cash Cycle

วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt to
total Asset Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู ถ้ อื หุน้ (Debt to
Equity ratio : D/E )
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (Interest
Coverage Ratio)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯและบริษัทย่อย ปี 2560 ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีได้รบั รองแล้ว และรายงานของผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธาน ได้มอบหมายให้นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูเ้ สนอรายงานให้ที่
ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในงบการเงิน
ประจาปี 2560 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียง

346,007,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
10,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9971 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0029 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผูบ้ ริหารเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียด ต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้
คุณชูศกั ดิ์ ได้ชแจง
ี้
ถึงผลการดาเนิ นงานในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกาไรสุทธิประจาปี 2560
จานวนเงิน 116,841,532 บาท ตามข้อกาหนดของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกาไรเป็ นเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ซึ่งทางบริษัทจัดสรรไว้ครบตามจานวนแล้ว และบริษัททาการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงิน 57,611,553.24 บาท
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทคือไม่ตา่ กว่าร้อยละ 50
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
ปี 2560
อัตรา(บาทต่อหุน้ )

ปี 2559
0.12

0.20

มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลดาเนิ นงานประจาปี
2560 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียง

346,017,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
ทุกครั้งกรรมการคิดเป็ น 1 ใน 3 ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยปี นี้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
1. นายพิบูลศักดิ์
อรรถบวรพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
3. เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิ ต
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการดังนี้
5.1 คุณพิบูลศักดิ์ ออรถบวรพิศาล เข้าดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเหมือนเดิม
เห็นด้วยจานวน
346,017,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9999 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจานวน
500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
5.2 คุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม
เห็นด้วยจานวน
269,307,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9970 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วยจานวน
500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0001 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0029 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : เพื่อความโปร่งใสในที่ประชุมขอให้นายชูศกดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งมีจานวนหุน้ 76,700,000 หุน้ งดออกเสียง
ในวาระที่ 5.2
5.3 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียง

เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม

345,997,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
20,600 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9940 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0060 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

คาถาม (คุณปิ ยะวรรณ ดารารัศมี ทาหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผูถ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ) ขอทราบแนวนโยบาย
ของทางบริษัทในเรื่องกรรมการโดยขอเจาะจงไปที่กรรมการอิสระ ซึ่งทางานมามากกว่า 9 ปี
• มีแนวนโยบายความเป็ นอิสระอย่างไร
• มีแนวทางบริหารงานสอดคล้องกับกลยุทธ์แนวทางของบริษัทหรือไม่
• จุดเด่นกรรมการของกรรมการอิสระที่ต่ออายุมากกว่า 9 ปี
คาตอบ (คุณวีระชัย สุธีรชัย ) ได้ชี้แจ้งในที่ประชุมเรื่องนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มาดารงตาแหน่งมากกว่า 9 ปี
ขึ้ นอยูป่ ั จจัยดังต่อไปนี้
1. โดยดูจากผลการดาเนิ นงานของแต่ละท่าน ประกอบแต่ละท่านให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อช่วยทางทีมบริหารทุกครั้งที่มีการประชุมกัน ที่ทางทีม
คณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็ นลาดับแรก
2. ประสบการณ์ของแต่ละท่านได้ชแนะในการท
ี้
างานให้เป็ นแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการ และ/
หรือผลกาไรที่ดีขึ้น
3. คณะกรมการตรวจสอบแต่ละท่านยังคงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ แนะนาข้อบกพร่องอย่างเป็ นอิสระ ใน
ฐานะผูท้ รงคุณวุฒิและวัยวุฒิ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทน และเนื่ องจากคณะกรรมการ ,
คณะกรรมการตรวจสอบต้องทาหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จาเป็ นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควร
อนุ มตั ิค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
มติ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้เสนอมา
ข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียง

346,007,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
10,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9971 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0029 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ
เห็นควรแต่งตั้ง ผูต้ รวจสอบบัญชี คือ
1) นางสาวรุง้ ตวัน
บุญศักดิ์เฉลิม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่
6031
2) นางสาวปิ ยนุ ช
เกษมศุภกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่
6303
สืบเนื่ องมาจาก นายบุญเลิศ แกว้พนั ธ์พฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4165 ดารงครบตาแหน่งเป็ น
ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5 ครบวาระให้เปลี่ ยนและแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่
ในนามสานักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัดเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนี ยมในการตรวจสอบ
บัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เป็ นปั จจุบนั เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท
มติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี 2561 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียง

346,007,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
10,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9971 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0000 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
0.0029 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

คาถาม (คุณ ปิ ยะวรรณ ดารารัศมี ทาหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผูถ้ ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ) เรื่องการปรับขึ้ นค่า
ตรวจสอบบัญชี จาก 1.65 ล้านบาท เป็ น 1.85 ล้านบาท
คาถาม: ค่าตรวจสอบบัญชีปีนี้ 2561 เป็ น 1.85 ล้านบาท ที่ขนมา
ึ้
0.2 ล้านบาท นั้นบริษัท มีธุรกิจ หรืองานอะไร
เพิ่มเติมที่สานักงานต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่
คาตอบ (คุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ) ได้ชแจ้
ี้ งที่ประชุมดังนี้

• ธุรกรรมของบริษัทปี 2560 มีเพิ่มขึ้ นมากขึ้ น
• จานวน transaction การขาย/การบริหารจัดการความเสีย่ ง/จานวนลูกค้ามากขึ้ น
• บริษัทร่วมทุน ( Prime Steel Mill Co.,Ltd.) มีกิจกรรมเยอะมากขึ้ น/บริษัทในเครือ ( Grand Asia Processing
Center Co.,Ltd.) ซึ่งกาลังขยาย และยอดก็เป็ นที่น่าพอใจ
คาถาม: จากคุณก่อเกียรติ์ พิทยะอาภรณ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่องกาไรขั้นต้นที่ลดลง โดยกาไรขั้นต้นปี 2560 ลดลงเยอะ
มาก ประมาณ 40% ทั้งที่ยอดขายไมได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย เพราะเหตุหลักอะไรที่ทาให้กาไรขั้นต้นลดลงมากมาย
ขนาดนี้
คาตอบ : จากคุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ชี้ แจ้งที่ประชุมดังนี้
• กลุ่มอุตสาหกรรม รับผลกระทบจากราคาเหล็กที่ผนั ผวน ทาให้ปี 2557 ถึง ปี 2558 ส่งผลให้ทางบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน และในปี 2559 ทางบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทาให้มีกาไรประมาณ 340
ล้านบาท และปี 2560 กลับสูส่ ภาวะการทรงตัว ไม่สวิง /
• ภายใน 3-4 ปี ผ่านมา ทางบริษัทได้ดาเนิ นการปรับปรุงการค้าทรงตัว ดังนั้นการทางาน ปี 2560ผูป้ ระกอบการ
กลุ่มเหล็กมีทิศทางผลประกอบการเกาะกลุ่มกัน บางบริษัทก็ใกล้เคียง บางบริษัทก็อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีกว่า ซึ่งทาง
บริษัทอยูใ่ นทิศทางที่ดีกว่า อีกทั้งกาไรขั้นต้นเป็ นไปตามทิศทางของตลาดโลก แต่คงไม่ท้งั หมด ซึ่งทางบริษัทได้
จัดทาแผนกลยุทธ์ และ แผนธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยง
คาถาม: จากคุณก่อเกียรติ์ พิทยะอาภรณ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่องสงครามการค้าระหว่าง จีน และ อเมริกา ตั้งกาแพงภาษี
เหล็ก มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีแผนการจะทาอย่างไร
คาตอบ : จากคุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ชี้ แจ้งที่ประชุมดังนี้
• มีผลกระทบกับบริษัทพอสมควร เรามีการป้ องกันอยูแ่ ล้ว
• บริษัทเข้าร่วมลงทุนก่อตั้ง Prime Steel Mill Co.,Ltd. ประกอบกิจการผลิตเหล็กม้วนดาหน้าแคบ ส่งผลให้ทาง
บริษัทบริหารจัดการเรื่องต้นทุนที่ตา่
• บริษัทมีการปรับปรุงภายในให้ไปสูย่ ุด 4.0 ตามนโยบายรัฐาล ซึ่งเราเตรียมพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง เช่น
นวัตกรรม/การพัฒนาคน / พัฒนาระบบการจัดการ/ ระบบที่ปรึกษา/ พัฒนาระบบ HR/ เครื่องจักร
Automation และ แผน PM โดย Outsource/ ระบบ Warehouse / Model trade/ Supply Chain
คาถาม: จากคุณก่อเกียรติ์ พิทยะอาภรณ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรือ่ งแนวโน้มผลประกอบการปี 2561 เป็ นอย่างไร
คาตอบ : จากคุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ชี้ แจ้งที่ประชุมดังนี้
• ปี 2561 เป็ นปี แห่งความเปลี่ยนแปลง เช่น สร้างคน และ ระบบต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ และการ
แข่งขันที่สูงขึ้ น
• ในไตรมาส1/2561 สถานะเหล็กพลิกผลัน ไม่ค่อยดีนัก เราต้องมียุทธ์ศาสตร์เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
คาตอบ : จากคุณวีระชัย สุธีระชัย ประธานกรรมการบริษัทได้ชี้แจ้งที่ประชุมดังนี้
• ในรอบ 2-3 ปี ที่ผ่านมา ทางประเทศจีนลงมาเล่นในอุตสาหกรรมเหล็กสูงขึ้ น ทาให้การส่งออกล้นโลก และ
นโยบายของประเทศจีนก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องเปลี่ยนให้ทนั
ซึ่งรัฐบาลจีนก็สงั ่ ปิ ดโรงงานที่เกิด
มลภาวะไปประมาณ 100 กว่าโรงงาน ประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งโรงผลิตขนาดเล็กไม่มีเงินจ่ายธนาคาร และ
รัฐบาลกันไม่ให้สินค้าดันราคาที่ถูกกว่าในประเทศที่จะให้บริษัทในประเทศอยูใ่ ห้ได้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรชัย จึงกล่าว
ขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ และกล่าวปิ ดการประชุม เมื่อเวลา 15.25 น.
ลงชื่อ _____________________________________ กรรมการผูจ้ ดั การ/ประธานในที่ประชุม
(นายวีระชัย สุธีรชัย )
ลงชื่อ _____________________________________ เลขานุ การบริษัท/ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชาติ)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ
อายุ
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้

:
:
:

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:

นางไทศิกา ไพรสงบ
68 ปี
เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นครินทร์ ตาบลบางแก้ ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ นเอเซีย
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัตกิ ารทางาน
2547– ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการ บริษัทบุญศิริเรี ยลเอสเตส จากัด

2547 –2552

ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน)

2545 – 2546

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)

2543 – 2544
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
:
ไม่มี
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี

2.

ชื่อ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:

นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
26 ปี
กรรมการ
ปริญญาตรี สาขาคณะพณิชย์ศาสตร์ และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 123/2016 เมื่อ วันที่ 25
มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร ORIENTATION สาหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL
REPORTING รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
: 4.54%
: ลูกสาวของคุณชูศกั ดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ประวัตกิ ารทางาน
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั

: ฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
: กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จากัด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____________________
Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20Baht

เขียนที่_____________________________
Written at
วันที่ _____เดือน __________พ.ศ._______
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า__________________________สัญชาติ________อยู่บ้านเลขที่__________ถนน___________________
I/We
Nationality
Residing at
Road
ตาบล/แขวง___________________อาเภอ______________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย์_________
Tambol/Khwaeng
Amphur/Ket
Province
Postal code
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’)
โดยเป็ นผู้ถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ________________เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of
Shares and have the rights to vote equal to
Votes as follows:
หุ้นสามัญ_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________________เสียง
Ordinary share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
หุ้นบุริมสิทธิ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________________เสียง
Preference share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1) ชื่อ_______________________________________________________________อายุ________________ปี
Name
age
years,
อยู่บ้านเลขที่________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_____________หรื อ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
2) ชื่อ_______________________________________________________________อายุ________________ปี
Name
age
years,
อยู่บ้านเลขที่________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_____________หรื อ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or

3) ชื่อ_______________________________________________________________อายุ________________ปี
Name
age
years,
อยู่บ้านเลขที่________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_____________หรื อ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสีย งลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม MR211 - MR212 ณ สถานที่
ประชุม ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual
General Meeting of Shareholders. For the year 2019 on 29 April 2019 at 14.00 hrs. at Meeting Room (MR211 MR212) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or Such other date, time and
place as the meeting may be adjourned.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่ อยในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงาน
ประจาปี 2561 ของคณะกรรมการ
Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 2018
and annual report prepared by the Board of Director
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่ อย ปี
2561 ซึ่งผู้ สอบบัญ ชีได้ รับรองแล้ ว และรายงานของผู้สอบบัญ ชี รอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended
31 December 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
Agenda No.4 To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5
Agenda No.5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by
rotation
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
The appointment of all directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

 การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
The appointment of certain directors as follows:
1. นางไทศิกา ไพรสงบ
Mrs.Taisika Praisangub
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
Miss Chananya Yongvongphaiboon
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7
Agenda No.7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2019 and to fix their
remuneration
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No.8 Other business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือ ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in
this proxy shall consider as faulty Vote and not the vote of shareholder.
(6) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อใน
กรณี ที่ที่ ประชุมมีการพิจ ารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากที่ ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ า
In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in
case the meeting Considers or passes resolutions in any matters other than those specified above,
including in case there is any amendment or Addition of any fact, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ั บมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/
ourselves, Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form.
ลงชื่อผู้มอบฉันทะ /
Grantor ‘s signed

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ /
Proxy ‘s signed
………………………………..
…………………………………
(
)
(
)
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ /
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ /
Proxy ‘s signed
Proxy ‘s signed
……………………………….
…………………………………
(
)
(
)
หมายเหตุ / Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถ แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมไว้ ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the
attached supplemental Proxy form B.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited.
ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้ อ งประชุม
MR211 - MR212 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2019 shall be held on 29 April 2019 at
14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - MR212) at Bitec Bangna,No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok
10260,or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่______________
เรื่ อง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่______________
เรื่ อง_______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่______________
เรื่ อง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชื่อผู้มอบฉันทะ /
Grantor ‘s signed

………………………………….
(
)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ /
Proxy ‘s signed
…………………………………
(
)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____________________
Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20Baht

เขียนที่_____________________________
Written at
วันที่ _____เดือน __________พ.ศ._______
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า__________________________สัญชาติ________อยู่บ้านเลขที่__________ถนน___________________
I/We
Nationality
Residing at
Road
ตาบล/แขวง___________________อาเภอ______________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย์_________
Tambol/Khwaeng
Amphur/Ket
Province
Postal code
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’)
โดยเป็ นผู้ถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ________________เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of
Shares and have the rights to vote equal to
Votes as follows:
หุ้นสามัญ_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________________เสียง
Ordinary share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
หุ้นบุริมสิทธิ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________________เสียง
Preference share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1) ชื่อ_______________________________________________________________อายุ________________ปี
Name
age
years,
อยู่บ้านเลขที่________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_____________หรื อ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
2) ชื่อ_______________________________________________________________อายุ________________ปี
Name
age
years,
อยู่บ้านเลขที่________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_____________หรื อ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or

3) ชื่อ_______________________________________________________________อายุ________________ปี
Name
age
years,
อยู่บ้านเลขที่________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย์_____________หรื อ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้ องประชุม MR211 - MR212 ณ
สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรื อ ที่ จะพึงเลื่ อ นไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual
General Meeting of Shareholders for the year 2019 on 29 April 2019 at 14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 MR212) at Bitec Bang-na,No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260orsuch other date, time and
place as the meeting may be adjourned.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ_____________หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____________เสียง
Grant partial shares of Ordinary share
share, and have the rights to vote equal to
vote
(5) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา และรายงานประจาปี
2561 ของคณะกรรมการ
Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year
2018 and annual report prepared by the Board of Director
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ รับรองแล้ ว และ
รายงานของผู้สอบบัญชี รอบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended
31 December 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที่ 4
พิจารณาอนุ มัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
Agenda No.4 To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที่ 5
Agenda No.5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired
by rotation
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
The appointment of all directors
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
The appointment of certain directors as follows:
1. นางไทศิกา
ไพรสงบ
Mrs.Taisika
Praisangub
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2.นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
Miss Chananya Yongvongphaiboon
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2019
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
วาระที่ 7
Agenda No.7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2019 and to fix their
remuneration
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No.8 Other business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย___________เสียง  ไม่เห็นด้ วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นกรลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated
in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder.
(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้ อเท็จจริงประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ า
ได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above,
including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to
consider and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ข้าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by
myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form
หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบีย นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder.

(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may
not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
The proxy may split the votes, In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached
supplemental Proxy form C.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุม
MR211 - MR212 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2019 shall be held on 29 April 2019 at
14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - MR212) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok
10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่______________
เรื่ อง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่______________
เรื่ อง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่______________
เรื่ อง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
่ /
ลงชือ
Signed
่ /
ลงชือ
Signed

(

(

)

)

ผูม
้ อบฉ ันทะ/
Grantor

่ /
ลงชือ
Signed

่ /
ผูร้ ับมอบฉ ันทะ/ ลงชือ
Proxy
Signed

(

(

)

)

ผูร้ ับมอบฉ ันทะ/
Proxy
ผูร้ ับมอบฉ ันทะ/
Proxy
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ
เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. ชื่อ
อายุ
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

:
:

ผ่านการอบรม

:

นายพิบลู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
67 ปี
44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

:
:
:

ประวัตกิ ารทางาน
2558 –ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
2540-2556
ผู้ช่วยผู้จดั การทัว่ ไปบมจ.ไทยไวร์ โพรดัคท์
2528-2540
ผู้จดั การโรงงาน บมจ.ไทยไวร์ โพรดัคท์
2521-2528
หัวหน้ าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริ ษัทเหล็กสยาม จากัด
2520-2521
วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518-2520
วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
:
ไม่มี
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี

2. ชื่อ
อายุ
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้

:
:
:

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:

นางไทศิกา ไพรสงบ
68 ปี
เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นครินทร์ ตาบลบางแก้ ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ นเอเซีย
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัตกิ ารทางาน
2547– ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการ บริษัทบุญศิริเรี ยลเอสเตส จากัด

2547 –2552

ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน)

2545 – 2546

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)

2543 – 2544
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
:
ไม่มี
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
3. ชื่อ
อายุ
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้

:
:
:

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา

:
:

ผ่านการอบรม

:

ประวัตกิ ารทางาน
2547 –ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
84 ปี
เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นครินทร์ ตาบลบางแก้ ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
รุ่นที่ 18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท ไอที ซิตี ้ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสือชาวบ้ าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ในประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมตารวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมประจาศาลจังหวัดธัญบุรี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา
ประธานกรรมการ หมูบ่ ้ านจัดสรรวรบูลย์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์
การมี/ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
:
ไม่มี
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้ บริหารจัดการบริษัท หรื อบริษัทย่อย เป็ นอิสระต่อการบริ หารจัดการและผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธรุ กิจกับบริษัทซึ่งอาจจะทาให้ ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรื อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้ องลดลง
โดยคุณ สมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท ได้ กาหนดขึ ้นเท่ากับข้ อ กาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
1. ต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นีใ้ ห้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2.เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษัท บริษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษั ทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาจากบริ ษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้
เนื่องจากกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็ นต้ น
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริ ษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะ
ข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่าง
รอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนั น้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ น
อิสระ
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อ รักษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริ ษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บัติ งานตามหน้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษั ท รวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว
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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
Document or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the
Shareholder Entitled to Attend Meeting
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั สิ าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดี ซึ่งจะ
เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือ ปฏิบตั ติ อ่ ไป
ทังนี
้ ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร
The Policy of the Board of The stock Exchange of Thailand. Dated 19 th February 1999, relating to good
practices for holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This
will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes
that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the
shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause
transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of
these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the Company’s sole discretion.
1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection
at the meeting form 13.00-13.50 hrs. on Monday, 29 April 2019.
2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ
2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person
1) ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทย/ Thai nationality
(ก) บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น(บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer
or identification card of state enterprise officer); or
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอานาจ

In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in
case of a foreigner) of the proxy
2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น/ Passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอานาจ
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in
case of a foreigner) of the proxy
2.2 นิตบิ คุ คล/ Juristic person
1) นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of
Commerce; and
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามใน
หนังสือ มอบฉันทะพร้ อ มบัตรประจาตัวหรื อ หนัง สือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s)
the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy
2) นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล / Corporate affidavit; and
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้ อ มบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s)
the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับ รองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
A copy of the document must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced
or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.
3. การออกเสียงลงคะแนน / Voting procedure
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรื อในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตน
ถือ(โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง)
In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding
share
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ข้ อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้ อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า จานวนการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังใหม่
้ ในครัง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ13. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วธิ ีจบั สลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั น้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระ
นันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
ข้ อ14. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท
ข้ อ18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ ประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อ ใดก็ได้ สุดแต่จ ะเห็นสมควร หรื อผู้ถือ หุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุในการที่ขอให้ เ รี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้ วย ในกรณี นีใ้ ห้ คณะกรรมการจัด ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 25. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่ าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อ

พิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อ ยกว่า 7วันก่อนวันประชุม
และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุม ผู้ถือ หุ้ นสามารถจัด ประชุม ณ ท้ อ งที่ อัน เป็ น ที่ ตัง้ ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จัง หวัด อื่ น ทั่ว
ราชอาณาจักร
ข้ อ 26. ในการประชุมผู้ถื อ หุ้น ผู้ถือ หุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ น เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในก ารประชุ มได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี จ้ ะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้ องมี
หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ หุ้นทัง้ หมดและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้
ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อ ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชั่วโมงจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ามาร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ น ระงับ
ไป ถ้ าหากการประชุมนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ให้ ป ระธานกรรมการนั่ งเป็ นประธานที่ ป ระชุม ถ้ าไม่มีป ระธานกรรมการหรื อ ประธาน
กรรมการมิได้ เข้ าประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ า
รองประธานกรรมการไม่มี หรื อ มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือ กตังผู
้ ้ ถือ หุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้ าร่ วมประชุมเป็ น
ประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งมีเสียงหนึ่ งเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือ หุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมด หรื อบางส่วนที่ สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ ามาจัดการธุ รกิจ ของบริ ษัท หรื อ การรวม กิ จการกับบุคคลอื่ นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนของบริษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริษัท
ข้ อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)
(3)
(4)
(5)

พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บริษัทที่ผา่ นมา
เลือกตังกรรมการแทนการที
้
่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 30. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 31. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ และต้ องจัดทา
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วพร้ อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 34. ผู้สอบบัญ ชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่ มีการพิจารณางบดุล งบบัญ ชีกาไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทเพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ
บริ ษัทที่ ผ้ ถู ื อ หุ้นจะพึงได้ รับ ในการประชุมผู้ถือ หุ้นครั ง้ นัน้ แก่ผ้ สู อบบัญ ชีด้วย ผู้ สอบบัญ ชี ต้อ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้ อ 35. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่ นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษัทยัง มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่า งกาลให้ แก่ผ้ ถู ื อ หุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อ เห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ด้วย มีให้ คิดดอกเบี ้ย
แก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนันได้
้ กระทาภายใต้ ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 36. บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อ ยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หั ก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9
แผนที่สถานที่จัดการประชุม ณ ห้ องประชุม (MR211-MR212) ไบเทค บางนา
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