วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรือ
่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2561

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้นบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560
2. แบบรายงานประจาปี 2560 พร ้อมทัง้ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัท
ิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู ้ตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบ CDย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน
ROM
่ กลับเข ้าดารงตาแหน่ง
3. ข ้อมูลกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระและได ้รับการเสนอชือ
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.
5. ข ้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ สนอเป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
7. เอกสารและหลักฐานทีผ
่ ู ้เข ้าร่วมประชุมต ้องแสดงก่อนเข ้าร่วมประชุม วิธก
ี ารมอบฉันทะการลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
8. ข ้อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
9. แผนทีส
่ ถานทีจ
่ ัดการประชุม

ด ้วยบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) กาหนดให ้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท ี่ 27 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260
เพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2560
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามระเบียบทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี
2560 ซึง่ ได ้จัดประชุมเมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2560 โดยได ้ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2560 ซึง่
คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต ้อง
วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย ในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมา และรายงานประจาปี 2560
ของคณะกรรมการ
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได ้จัดเตรียมข ้อมูลเกีย
่ วกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สาหรับปี ท ี่
ผ่านมาเพือ
่ นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นี้ให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัท
ฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน
รอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อยปี 2560 ซึง่ ผูส
้ อบ
้ สุด ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560
บ ัญชีได้ร ับรองแล้ว และรายงานของผูส
้ อบบ ัญชี สาหร ับรอบปี สิน
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริษัทฯและ
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผู ้สอบบัญชีได ้ตรวจสอบแล ้ว ทัง้ นีเ้ พือ
บริษัทย่อย สาหรับระยะเวลาบัญชีสน
่ ให ้เป็ นไปตาม

ข ้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัต ิ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให ้คณะกรรมการ
้ สุดของรอบปี บญ
บริษัทฯ จัดทางบการเงิน ณ วันสิน
ั ชีของบริษัทฯ นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นในการประชุมสามัญ
ประจาปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยสาหรับรอบระยะเวลา
้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
สิน
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจาก
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแล ้วเมือ
่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุม ัติจา่ ยเงินปันผล สาหร ับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกาไรสุทธิประจาปี 2560
จานวนเงิน 116,841,532 บาท ตามข ้อกาหนดของบริษัทฯ ข ้อที่ 36 ซึง่ บริษัทฯ ต ้องจัดสรรเงินกาไรเป็ นเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทีช
่ าระแล ้ว ซึง่ ทางบริษัทจัดสรรไว ้ครบตามจานวนแล ้ว และทางบริษัททาการ
จ่ายปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงิน 57,611,553.24 บาท หรือ คิด
เป็ นสัดส่วนร ้อยละ 50 ซึง่ สอดคล ้องกับนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทคือไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 50 การจ่ายเงินปั นผลในครัง้
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับเงินปั นผลและเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2561
นี้ จะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น โดยกาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
่ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยกาหนด
(Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และให ้รวบรวมรายชือ
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 แต่ทงั ้ นีจ
้ ะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นเสียก่อน
ความเห็นของคณะกรรมการ:
เห็นควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัต ก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาทต่อหุ ้น แต่ทงั ้ นี้จะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นเสียก่อน
ข ้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ทผ
ี่ ่านมา
อัตรา (บาทต่อหุ ้น)

ปี 2560
0.12

ปี 2559
0.02

หมายเหตุ: ผู ้ถือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลได ้เนื่องจากบริษัทได ้เสียภาษี ไว ้แล ้วในอัตรา
ิ ส่วนแปดสิบ
ร ้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ เครดิตภาษี เงินปั นผล=เงินปั นผลคูณยีส
่ บ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข ้อบังคับของบริษัท ข ้อที่ 13 กาหนดให ้ในการประชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นทุกครัง้ กรรมการ
คิดเป็ นจานวนหนึง่ ในสามหรือจานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับส่วนหนึง่ ในสามจะต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยปี นี้กรรมการที่
ต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได ้แก่
ู ศักดิ์
1. นายพิบล
2. นายชูศักดิ์
3. เรือตรีหญิงสุรี

อรรถบวรพิศาล
ยงวงศ์ไพบูลย์
บูรณธนิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครัง้ และสัดส่วนการเข ้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน ในปี 2560 (จัดประชุมรวม 8 ครัง้ )
จานวนครัง้ ที่
จานวนปี ทด
ี่ ารง
เข ้าร่วม
ตาแหน่ง
ประชุม
กรรมการ
5/5
1.
นายพิบล
ู ศักดิ์
อรรถบวรพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี
8/8
2.
นายชูศักดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
24 ปี
5/5
3.
เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิต
บูรณธนิต
13 ปี
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข ้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัตแ
ิ ต่งตัง้ กรรมการทีพ
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข ้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ และอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุม ัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ิ ธิไ์ ด ้รับค่าตอบแทนในการปฏิบต
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข ้อบังคับบริษัทข ้อที1
่ 4 กรรมการมีสท
ั ห
ิ น ้าที่ ซึง่ ค่าตอบแทน
ได ้แก่ เงินรางวัล เบีย
้ ประชุม บาเหน็ จ โบนัส หรือผลตอบแทนอืน
่ โดยมีคณะอนุกรรมการสรรหาเป็ นผู ้พิจารณาโดยยึด
หลักเกณฑ์และขัน
้ ตอนการพิจารณาจาก หน ้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี

รวมถึงการเทียบเคียงค่าตอบแทนให ้อยูใ่ นระดับเดียวกับกลุม
่ อุตสาหกรรม ทัง้ นีใ้ นเบือ
้ งต ้นได ้กาหนดค่าตอบแทนรวมใน
วงเงินจานวนไม่เกิน 4,000,000.- บาทต่อปี ซึง่ เป็ นอัตราเดิมเมือ
่ เทียบกับปี ก่อน มีรายละเอียดดังนี้
1)
2)

ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จานวนเงินไม่เกิน

40,000.00

บาท / เดือน

จานวนเงินไม่เกิน

20,000.00

บาท / เดือน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี ทีผ
่ า
่ นมา
1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือน
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือน

ปี 2561
40,000.00
20,000.00

ปี 2560
40,000.00
20,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ:
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให ้ที่
้ วงเงินจานวนไม่เกิน
ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 กาหนดยอดรวมทัง้ สิน
4,000,000.- ล ้านบาท โดยแบ่งเป็ น
1)
2)

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นรายเดือน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายเดือน

จานวนเงินไม่เกินเดือนละ

40,000.-

บาท

จานวนเงินไม่เกินเดือนละ

20,000.-

บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ต
้ รวจสอบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด กาหนดให ้แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนหรือค่า
สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว ้เมือ
่
วันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให ้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย จัดให ้หมุนเวียนผู ้สอบบัญชีทก
ุ 5 ปี
โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได ้
่ บริษัทผู ้สอบบัญชีให ้มีการแต่งตัง้ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัตอ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้เสนอรายชือ
ิ น
ื่ ๆ ของผู ้สอบบัญชี
เป็ นองค์ประกอบแล ้วเห็นว่า มีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ จึงเห็นสมควรให ้แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีจาก บริษัท บีพี
อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 เนื่องจากมีผลงานการตรวจสอบ
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปริมาณงานเป็ นผู ้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2561
สืบเนือ
่ งมาจาก นายบุญเลิศ แก ้วพันธ์พฤกษ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165 ดารงครบตาแหน่งเป็ นผู ้
่ ดังนีค
่ งเป็ นปี ที่ 5 ครบวาระให ้เปลีย
่ นและแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีรายชือ
้ อ
ื
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนือ
1)
2)

นางสาวปิ ยนุช
นางสาวรุ ้งตวัน

เกษมศุภกร
บุญศักดิเ์ ฉลิม

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่

6303
6031

ทัง้ นี้ ผู ้ตรวจสอบบัญชีดงั กล่าว เป็ นผู ้ตรวจสอบบัญชีรายเดิมและรายเดียวกับปี ทผ
ี่ า่ นมาของบริษัทนอกจากนี้ ผู ้สอบบัญชีท ี่
่ ทีเ่ สนอมานัน
เสนอให ้มีการแต่งตัง้ โดยทีป
่ ระชุม จะเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ดผ
ี ู ้สอบบัญชีตามรายชือ
้ ไม่ม ี
่
ความสัมพันธ์ หรือรายการทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ และหรือมีสวนได ้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น พิจารณาอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี คือ
1)
2)

นางสาวปิ ยนุช
นางสาวรุ ้งตวัน

เกษมศุภกร
บุญศักดิเ์ ฉลิม

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่

6303
6031

ในนามสานั กงาน บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท เนือ
่ งจากผู ้สอบบัญชีมค
ี วามประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียม
ในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพือ
่ ให ้เหมาะสมกับปริมาณงานทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั
ข้อมูลการเปรียบเทียบก ับค่าตอบแทนของผูส
้ อบบ ัญชีในปี ทีผ
่ า
่ นมา
1)
กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ในการตรวจสอบบัญชี

ปี 2560
1,850,000

ปี 2559
1,650,000.-

วาระที่ 8 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ
่ ขอเชิญผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด
่ งั กล่าว หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ทจ
ี่ ะ
แต่งตัง้ บุคคลอืน
่ มาเข ้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบใบมอบฉันทะ และยืน
่ ต่อบริษัท
ฯ ก่อนเริม
่ การประชุมด ้วย
ขอแสดงความนั บถือ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

(นายวีระชัย สุธรี ชัย)
ประธานกรรมการ

่ มาด้วย 1
สิง่ ทีส
่ ง

รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2560
ของ
บริษ ัท เอเซีย เมท ัล จาก ัด (มหาชน)

ว ัน เวลา และสถานทีป
่ ระชุม
ประชุมเมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห ้องประชุม MR214-MR215
สถานที่ ไบเทค บางนา 88 บางนา-ตราด กม.1 บางนา กทม.10260
เริม
่ การประชุม
นายวีระชัย สุธรี ชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน ้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป
่ ระชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย ผู ้บริหาร ทีป
่ รึกษาด ้านกฎหมาย และผู ้สอบบัญชีของบริษัททีเ่ ข ้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้
กรรมการบริษ ัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1

นายวีระชัย

สุธรี ชัย

ประธานกรรมการ

2

นายพิบล
ู ศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

3..

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

4

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ และ กรรมการผู ้จัดการ

6

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ และ รองกรรมการผู ้จัดการ

7

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

8

นายชิดชนก

โท ้มะวงศ์

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ และ
รักษาการผู ้อานวยการฝ่ ายโรงงาน

9

นางวันนารี

ทิพย์สวุ รรณ

ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน

ผูส
้ อบบ ัญชีของบริษ ัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวรุ ้งตะวัน
บุญศักดิเ์ ฉลิม

ตัวแทนผู ้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ทีป
่ รึกษาด้านกฎหมายของบริษ ัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายแสนชัย
โสตถิยานนท์
ตัวแทนนายพสิษฐ์ ชัยชนะศิรวิ ท
ิ ยา
สานักงาน บริษัท บีซ ี บิซซิเนส แอนด์ ลอร์ จากัด
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได ้มอบหมายให ้เลขานุการทีป
่ ระชุมรายงานจานวนผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าร่วมประชุมให ้ทีป
่ ระชุมทราบ
้
โดยเลขานุการฯได ้รายงานว่าจานวนผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 116 ราย นับจานวนหุ ้นได ้ทัง้ สิน
้
365,349,500 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 76.10 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของบริษัท (หุ ้นของบริษัทมีจานวนทัง้ สิน
480,096,277 หุ ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัท ข ้อที่ 27 ซึง่ กาหนดไว ้ว่าในการประชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องมีผู ้ถือหุ ้น และ
ผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้น มาประชุมไม่น ้อยกว่า 25 คน และต ้องมีหุ ้นรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้
ทัง้ หมด
หรือมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้นมาประชุมไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมด
และต ้องมีหุ ้นนับ
รวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุมและให ้
้ จงวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้
เลขานุการของบริษัทชีแ
ผู ้ถือหุ ้นหนึง่ คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นทีม
่ ห
ี รือทีไ่ ด ้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึง่ หุ ้นเท่ากับหนึง่ เสียงทัง้ นี้ผู ้ถือหุ ้น
ทีม
่ าประชุมด ้วยตนเองและผู ้ทีร่ ับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจานวนหุ ้นเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้และในการลงมติในแต่ละวาระ
ขอให ้ท่านผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็นด ้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือเพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ ดินไปเก็บใบลงคะแนนมา

บันทึกในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู ้ถือหุ ้นเห็นชอบและประธานในทีป
่ ระชุมจะแจ ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให ้ทีป
่ ระชุม
ทราบ
นอกจากนีก
้ อ
่ นลงมติในแต่ละวาระจะเปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าประชุมซักถามในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวาระนัน
้ ๆตามความเหมาะสม
่ และนามสกุลให ้ทีป
โดยขอให ้ผู ้ถือหุ ้นทีต
่ ้องการซักถามกรุณาแจ ้งชือ
่ ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด ้วยทุกครัง้
และเพือ
่ เป็ นการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางทีด
่ ใี นการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนทีก
่ ล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมว่าบริษัทควรมีผู ้นับคะแนนทีเ่ ป็ นกลางเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนัน
้ ในการนั บคะแนนในทีป
่ ระชุมนี้
ขอให ้ท่านผู ้เข ้า
ประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข ้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึง่ มีผู ้อาสา 2 ท่าน คือ นางสาวนวลสุพรรณ
สุวรรณสาร และ นางสาวชรินทร์พร ไชยาจินะ เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู ้เข ้าประชุมผู ้เป็ นสักขีพยานทัง้ 2 ท่าน มานั่ง
ทีบ
่ ริเวณโต๊ะนับคะแนน
ประธานได ้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2559
ประธาน ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2559 ซึง่ ได ้ประชุม เมือ
่ วันที่ 28
เมษายน 2560 ตามรายละเอียดของสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด ้จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้วก่อนการประชุม
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2559 ตามที่
เสนอด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน
ไม่เห็นด ้วยจานวน
งดออกเสียง

364,977,500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

99.8982

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

372,000

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.1018

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย ในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมา และรายงานประจาปี 2559
ของคณะกรรมการ
ประธาน ได ้มอบหมายให ้ นางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู ้รายงานให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบผล
่
การดาเนินงานในรอบปี 2559 ซึงปรากฏในรายงานประจาปี ในรูปแบบ CD-ROM ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมหนังสือเชิญประชุม
แล ้วก่อนการประชุม
้ 5,126 ล ้านบาท เพิ่มขึน
• บริษั ทและบริษั ทย่อ ยมีรายได ้รวมทัง้ สิน
้ จากปี ก่อ นจานวน 864.77ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ
20.29 ของรายได ้รวมทีเ่ พิม
่ ขึน
้
• โดยในปี บริษัทและบริษัทย่อยมีต ้นทุนขายและต ้นทุนการให ้บริหาร เท่ากับ 4,477.36 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี ก่อน 302.64
ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 7.25
• ในส่วนของค่าใช ้จ่ายในการบริหาร ต ้นทุนทางการเงิน และอืน
่ ๆ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ ใช ้จ่ายดังกล่าวจานวน
168.41 ล ้านบาท ลดลงจากปี กอ
่ นจานวน 17.96 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 9.64 ของมูลค่าทีล
่ ดลง
้
• บริษั ทและบริษั ทย่ อ ยมี ก าไรส าหรั บ ปี ทั ้ง สิน 349.30 ล า้ นบาท เพิ่ ม ขึ้น จากปี ก่ อ นที่ บ ริษั ทและบริษั ทย่ อ ยขาดทุ น
(242.37)ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 244.19 ของกาไรทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน
้ 3,733.21 ล ้านบาท เพิม
• ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยมีสน
่ ขึน
้ จากปี ก่อน 756.11 ล ้านบาท
คิด เป็ นร ้อยละ 25.40 โดยแบ่งเป็ นสิน ทรั พ ย์ห มุน เวียน 2,333.07 ล ้านบาท และสิน ทรั พย์ไม่ห มุนเวีย นจ านวน 1,400.14
ล ้านบาท
ิ รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทง
้ 1,855.94 ล ้านบาท เพิม
• หนี้สน
ั ้ สิน
่ ขึน
้ จากปี 406.02 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 28.00
ิ หมุนเวียนจานวน 1,838.56 ล ้านบาท และ หนีส
ิ ไม่หมุนเวียนจานวน 17.38 ล ้านบาท
โดยแบ่งเป็ นหนีส
้ น
้ น
• ในส่วนของผู ้ถือ หุ ้น บริษั ทและบริษั ทย่ อ ยมีส ่ว นของผู ้ถือ หุ น
้ รวมจ านวน 1,877.26 ล ้านบาท เพิ่ม ขึน
้ จากปี ก่อ นจ านวน
355.09 ล ้านบาท หรือเพิม
่ คิดเป็ นร ้อยละ เท่ากับ 22.92
้ จานวน 5,108.60 ล ้านบาท โดยมีปริมาณการ
• ซึง่ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได ้จากการขายและให ้บริการทัง้ สิน
้ 311,2116 ตัน เพิม
จาหน่ายทัง้ สิน
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นจานวน 80,277 ตัน หรือคิดเป็ นร ้อยละ 34.76 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมี
โครงสร ้างรายได ้จากการจาหน่ายสินค ้าประเภทดังต่อไปนี้
o รายได ้จากการจาหน่าย ท่อเหล็ก จานวน 2,294 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 387.68 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ
20.34 โดยมีปริมาณการจาหน่ายเท่ากับ118,429 ตัน เพิม
่ ขึน
้ คิดเป็ นร ้อยละ 20.35
o รายได ้จาการจาหน่ายตัวซี มูลค่า 715.80 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 301.37 ล ้านบาท หรือ เพิม
่ ขึน
้ คิดเป็ นร ้อย
ละ 72.72 โดยมีปริมาณการจาหน่าย 39,745 ตัน เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 17,467 ตัน หรือคิดเป็ นร ้อยละ 78.40
o รายได ้จาการจาหน่ายศูนย์บริการเหล็ก จานวน 2,064.48 เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 173.23 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ
9.16 โดยมีปริมาณการจาหน่าย จานวน 149,227 ตัน เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นจานวน 48,355 ตัน หรือคิดเป็ นร ้อยละ
47.94
o รายได ้จากการจาหน่ายเหล็กประเภทอืน
่ ๆ มูลค่า 34.31 ล ้านบาท ปริมาณ 3,815 ตัน ลดลงเล็กน ้อย

•

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงั นี้

อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

วัดสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

เท่ า

1.27

1.06

1.09

อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick Ratio)

เท่ า

0.69

0.73

0.44

อัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

%

12.36

1.74

2.75

อัตรากาไรสุ ทธิ (ขาดทุน) (Net Profit Margin)

%

6.84

-5.7

-0.36

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)

%

9.36

-8.14

-0.43

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (ROFA)

%

32.91

-21.52

-1.5

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return On Equity or ROE)

%

18.61

-15.87

-1.00

อัตรากาไรจากผลการดาเนิ นงาน (Operating Profit Margin)

%

8.50

-3.24

0.60

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)

เท่ า

1.37

1.43

1.19

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)

เท่ า

4.81

3.79

4.14

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover)

เท่ า

6.79

6.04

7.63

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย days receive

วัน

54

60

48

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)

เท่ า

5.8

4.29

3.61

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (Average Collection Period)

วัน

63

85

101

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ Payable turnover

เท่ า

16.31

28.49

38

ระยะเวลาชาระหนี้ Payable payment period

วัน

22

13

10

Cash Cycle

วัน

90

129

137

อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวม (Debt to total Asset Ratio)

เท่ า

0.5

0.49

0.57

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity ratio : D/E )

เท่ า

0.98

0.94

1.3

อัตราส่ วนทุนจดทะเบียนต่อสิ นทรัพย์รวม (Capital to total Asset
อัRatio)
ตราส่ วนส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อสิ นทรัพย์รวม (Equity to total Asset

เท่ า

0.15

0.18

0.14

อัRatio)
ตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)

เท่ า

0.5

0.51

0.43

เท่ า

17.05

-1.46

0.72

วัดอัตราการทากาไร

วัดประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน

วิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

ในวาระนี้ นายจตุรนต์ พงศ์ประพฤทธิ.์ ผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถามเรือ
่ งแนวโน ้มของกิจการในปี 2560 เป็ นอย่างไงบ ้าง
ั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กล่าวในทีป
คุณชูศก
่ ระชุม ผลประกอบการของบริษัท ขึน
้ อยูก
่ ับปั จจัยดังนี้
1. ตามสภาวการณ์เศรษฐกิจโลก
2. ตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยมุง่ เน ้นผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ี Margin สูง
คาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2560 จะไม่สงู กว่าจากปี ก่อน สืบเนื่องมาจากปี ทผ
ี่ ่านมาได ้รับปั จจัย
บวกจากการลงทุนร่วมกับบริษัทผู ้ผลิตเหล็กหน ้าแคบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษท
ั ฯและบริษ ัทย่อย ปี 2559 ซึง่ ผูส
้ อบ
้ สุด ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559
บ ัญชีได้ร ับรองแล้ว และรายงานของผูส
้ อบบ ัญชี สาหร ับรอบปี สิน
ประธาน ได ้มอบหมายให ้นางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู ้เสนอรายงานให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบ
่
และพิจารณาอนุมัตงิ บการเงินซึงประกอบด ้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือ
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏในงบการเงินประจาปี 2559 ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
หุ ้น และงบกระแสเงินสดประจาปี สิน
พร ้อมหนังสือเชิญประชุมแล ้วก่อนการประชุม
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตงิ บการเงินตามทีไ่ ด ้เสนอข ้างต ้นด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน

364,977,500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

99.8992

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

372,000

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

0.1018

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

ไม่เห็นด ้วยจานวน
งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุม ัติจา
่ ยเงินปันผล สาหร ับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู ้บริหารเป็ นผู ้เสนอรายละเอียด ต่อทีป
ประธาน ได ้มอบหมายให ้ คุณชูศก
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
ั ดิ์ ได ้ชีแ
้ จง ถึงผลการดาเนินงานในปี ทผ
คุณชูศก
ี่ ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ มีกาไรสุทธิประจาปี 2559 จานวนเงิน
354,256,273 บาท ตามข ้อกาหนดของบริษัทฯ ข ้อที่ 36 ซึง่ บริษัทฯ ต ้องจัดสรรเงินกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายร ้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนทีช
่ าระแล ้ว ซึง่ ทางบริษัทจัดสรรไว ้ครบตามจานวนแล ้ว และบริษัททาการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงิน 96,019,255.40 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 27.10 ซึง่ ไม่สอดคล ้องกับ
นโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัทคือไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 50 ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจากบริษัทฯ ได ้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพือ
่ ผลิตเหล็กม ้วนหน ้า
แคบ
มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตก
ิ ารงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลดาเนินงานประจาปี 2558
ตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาข ้างต ้นด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วยจานวน

365,349,500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

ไม่เห็นด ้วยจานวน

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

-

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

งดออกเสียง

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

-

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานได ้แถลงต่อทีป
่ ระชุมว่าตามข ้อบังคับของบริษัท ข ้อที่ 13 กาหนดให ้ในการประชุมสามัญประจาปี ผู ้ถือหุ ้นทุกครัง้
กรรมการคิดเป็ น 1 ใน 3 ต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยปี นก
ี้ รรมการทีต
่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ได ้แก่
่ กรรมการทีค
รายชือ
่ รบกาหนดออกตามวาระ
1

คุณวีระชัย

สุธรี ชัย

ประธานกรรมการบริษัท

2

คุณเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังนี้
ั
ั
5.1 คุณวีระชย
สุธรี ชย
เข ้าดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเหมือนเดิม
เห็นด ้วยจานวน
ไม่เห็นด ้วยจานวน

318,917,100

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

-

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

- ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
หมายเหตุ : เพือ
่ ความโปร่งใสในทีป
่ ระชุมขอให ้นายวีระชัย สุธรี ชัย ซึง่ มีจานวนหุ ้น 46,432,000 หุ ้น งดออกเสียง
ในวาระที่ 5.1
5.2 คุณเพ็ ญจ ันทร์ ยงวงศไ์ พบูลย์
เข ้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม
เห็นด ้วยจานวน
ไม่เห็นด ้วยจานวน

325,349,500

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

-

เสียง คิดเป็ นร ้อยละ

-

ของผู ้เข ้าร่วมประชุม

- ของผู ้เข ้าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
หมายเหตุ : เพือ
่ ความโปร่งใสในทีป
่ ระชุมขอให ้นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึง่ มีจานวนหุ ้น 40,000,000 หุ ้น งดออกเสียงในวาระ
ที่ 5.2
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
เพิม
่ เติม
เพือ
่ การสร ้างสรรค์และให ้เกิดความหลากหลายทางความคิด คณะกรรมการบริหาร จึงเสนอให ้แต่งตัง้ กรรมการทีเ่ ป็ นคนรุ่น
์ ริ ิ ”
ใหม่ มีคณ
ุ วุฒแ
ิ ละความสามารถ เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการขับเคลือ
่ นและบริหารจัดการให ้กับองค์กร คือ คุณเมธิกานต์ ชุตพ
ิ งศส

มติ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการดังนี้
์ ริ ิ เข ้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทท่านใหม่
คุณเมธิกานต์ ติพงศส
ของผู ้เข ้าร่วม
เห็นด ้วยจานวน
365,349,500 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
100.0000 ประชุม
ของผู ้เข ้าร่วม
ไม่เห็นด ้วยจานวน
- เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
- ประชุม
ของผู ้เข ้าร่วม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
ประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุม ัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
ิ ธิ ได ้รับค่าตอบแทน และเนือ
ตามข ้อบังคับของบริษัทข ้อที่ 14 ทีก
่ รรมการมีสท
่ งจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบ
ต ้องทาหน ้าทีใ่ นการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจาเป็ นต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายในการเดินทางเข ้าร่วมประชุมและค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ
อีก จาเป็ นต ้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให ้คณะกรรมการ ซึง่ ทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนไว ้ไม่เกิน 4 ล ้านบาทตามที่
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท
2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณา
มติ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาข ้างต ้นด ้วย
คะแนนเสียงดังนี้
ของผู ้เข ้าร่วม
เห็นด ้วยจานวน
365,348,900 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
99.9998 ประชุม
ของผู ้เข ้าร่วม
ไม่เห็นด ้วยจานวน
600 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
0.0002 ประชุม
ของผู ้เข ้าร่วม
0.0000
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
ประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ต
้ รวจสอบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560
ประธานได ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นให ้พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตัง้
ผู ้ตรวจสอบบัญชี คือ
1) นายบุญเลิศ
แก ้วพันธุพ
์ ฤกษ์
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
4165
2) นางสาวปิ ยนุช
เกษมศุภกร
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
6303
3) นางสาวรุ ้งตวัน
บุญศักดิเ์ ฉลิม
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
6031
ในนามสานั กงาน บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัดเป็ นผู ้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิม
เพือ
่ ให ้เหมาะสมกับปริมาณงานทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท
มติ
ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้พิจารณาแล ้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประจาปี 2560 ตามทีป
่ ระธานได ้เสนอมาข ้างต ้น ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
ของผู ้เข ้าร่วม
เห็นด ้วยจานวน
365,153,300 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
99.9463 ประชุม
ของผู ้เข ้าร่วม
ไม่เห็นด ้วยจานวน
196,200 เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
0.0537 ประชุม
ของผู ้เข ้าร่วม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร ้อยละ
ประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
ไม่มผ
ี ู ้ใดเสนอเรือ
่ งอืน
่ ใดในทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาเพิม
่ เติมประธานในทีป
่ ระชุม
คุณท่านผู ้ถือหุ ้น และกล่าวปิ ดการประชุม เมือ
่ เวลา 15.30 น.

่ _____________________________________
ลงชือ
(นายวีระชัย สุธรี ชัย )

นายวีระชัย

สุธรี ชัย

กรรมการผู ้จัดการ/ประธานในทีป
่ ระชุม

่ _____________________________________ เลขานุการบริษัท/ผู ้บันทึกการประชุม
ลงชือ
(นางสาวศศิธร ลิมป์ปิ ยะชาติ)

จึงกล่าวขอบ

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3
่ กล ับเข้าดารงตาแหน่ง
้ งต้นของกรรมการทีค
ข้อมูลเบือ
่ รบกาหนดตามวาระและได้ร ับการเสนอชือ
่
1. ชือ
อายุ
ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได ้
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา

:
:
:
:
:

ผ่านการอบรม

:

นายพิบล
ู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
66 ปี
44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัตก
ิ ารทางาน
2558 –ปั จจุบน
ั

:

2540-2556
2528-2540
2521-2528
2520-2521
2518-2520

:
:
:
:
:

2.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ผู ้ช่วยผู ้จัดการทั่วไปบมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
ผู ้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
หัวหน ้าแผนกซ่อมไฟฟ้ า บริษัทเหล็กสยาม จากัด
วิศวกรการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัท
(%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู ้บริหาร
ประวัตก
ิ ารทางาน
2536 – ปั จจุบน
ั
2546 - ปั จจุบน
ั
2558 – ปั จจุบน
ั
2558 – ปั จจุบน
ั

:

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
55 ปี
กรรมการผู ้จัดการและกรรมการผู ้มีอานาจลงนาม
ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมือ
่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004
เมือ
่ วันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
15.98%

:

สามีของนางเพ็ญจันทร์

:
:
:
:

กรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด

่
3. ชือ
อายุ
ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได ้

:
:
:

ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา

:
:

ผ่านการอบรม

:

ประวัตก
ิ ารทางาน
2547 –ปั จจุบน
ั

:

ปั จจุบน
ั

:

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
83 ปี
เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก ้ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
รุ่นที่ 18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไอที ซิต ี้ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒข
ิ องสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสือชาวบ ้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพั ฒนาสตรีในประเทศไทย
ทีป
่ รึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ทีป
่ รึกษาสมาคมตารวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
ผู ้ประนีประนอมประจาศาลจังหวัดธัญบุรี
ทีป
่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒส
ิ ภา
ประธานกรรมการ หมูบ
่ ้านจัดสรรวรบูลย์
ทีป
่ รึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง

ื มอบฉ ันทะ แบบ ข.
แบบหน ังสอ
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น_____________________
Shareholder’s Registration No.

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20Baht

เขียนที_่ _______________________
Written at
วันที่ _____เดือน ________พ.ศ.____
Date
Month
Year

(1) ข ้าพเจ ้า_____________________________สัญชาติ________อยู่บ ้านเลขที_
่ ___ถนน_______________
I/We
Nationality
Residing at
Road
ตาบล/แขวง__________________อาเภอ___________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย_
์ ________
Tambol/Khwaeng
Amphur/Ket
Province
Postal code
(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’)
้ รวม _____________หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________เสียง ดังนี้
โดยเป็ นผู ้ถือหุ ้นจานวนทัง้ สิน
Holding the total amount of
Shares and have the rights to vote equal to
Votes as follows:
หุ ้นสามัญ_______________________หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________________เสียง
Ordinary share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ_____________________หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________________เสียง
Preference share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
(3)ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint
่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
1. 
ชือ
age
years,
Name
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
ชือ
Name
age
years,
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
2.

่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
ชือ
Name
age
years,
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
3. 

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุม SILK1 ณ สถานทีป
่ ระชุม ไบเทค บางนา เลขที่
88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้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 2018 on 27 April 2018 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) 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.

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง
(4)ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1
ร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2560
Agenda No.1
To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2017
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที2
่

ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อยในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมาและรายงาน
ประจาปี 2560 ของคณะกรรมการ
Agenda No.2
To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 2017 and
annual report prepared by the Board of Director
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3

พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย ปี 2560
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560
ซึง่ ผูส
้ อบบ ัญชีได้ร ับรองแล้ว และรายงานของผูส
้ อบบ ัญชี รอบปี สิน
Agenda No.3
To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31
December 2017
ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
พิจารณาอนุม ัติจา่ ยเงินปันผลสาหร ับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560
Agenda No.4
To consider dividends payment for the operating results of year 2017
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5
Agenda No.5

พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by
rotation
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
การแต่งตงกรรมการท
ั้
งชุ
ั้ ด
The appointment of all directors
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง

การแต่งตงกรรมการเป
ั้
็ นรายบุคคล
The appointment of certain directors as follows:
1. นายพิบล
ู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
Mr.Piboonsak Arthabowornpisan
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

2.นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
Mr. Chusak Yongvongphaiboon
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

3.เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
Sub.Lt. Suree Buranathanit
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาอนุม ัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
Agenda No.6
To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2018
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ต
้ รวจสอบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2018 and to fix their
remuneration
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda No.7

วาระที่ 8
พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.8
Other business (if any)
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให ้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
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.
ั เจนหรือในกรณีทท
(6) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชด
ี่ ี่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นรวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้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.
ี่ ู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุในหนังสือ
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะได ้กระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
มอบฉันทะให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้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
่ /Signed____________________________________ผู ้มอบฉันทะ/Grantor
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
หมายเหตุ/Remarks
1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉันทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถ แบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
3. ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม
่ เติมไว ้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง

ื มอบฉ ันทะแบบ ข.
ใบประจาต่อแบบหน ังสอ
Supplemental Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห ้องประชุม
SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2018 shall be held on 27 April 2018 at
14.00 hrs.at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna,No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260,or such
other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที_
่ _____________
เรือ
่ ง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที_
่ _____________
เรือ
่ ง_______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที_่ _____________
เรือ
่ ง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต ้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all
respects.
่ /Signed____________________________________ผู ้มอบฉันทะ/Grantor
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง

ื มอบฉ ันทะ แบบ ค.
แบบหน ังสอ
Proxy (Form C)

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20Baht

เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น_____________________
Shareholder’s Registration No.
เขียน__________________________________
Written at
วันที่ ______เดือน ____________พ.ศ.________
Date
Month
Year
(1)ข ้าพเจ ้า_____________________________สัญชาติ________อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___ถนน_______________
I/We
Nationality
Residing at
Road
ตาบล/แขวง__________________อาเภอ___________________จังหวัด________________รหัสไปรษณีย_
์ ________
Tambol/Khwaeng
Amphur/Ket
Province
Postal code
(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’)
้ รวม _____________หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________เสียง ดังนี้
โดยเป็ นผู ้ถือหุ ้นจานวนทัง้ สิน
Holding the total amount of
Shares and have the rights to vote equal to
Votes as follows:
หุ ้นสามัญ_______________________หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________________เสียง
Ordinary share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ_____________________หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ__________________________เสียง
Preference share
Shares and have the rights to vote equal to
Votes
(3)ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint
่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
1. 
ชือ
Name
age
years,
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
ชือ
Name
age
years,
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
2.

่ ______________________________________________________อายุ_________________ปี
ชือ
Name
age
years,
อยูบ
่ ้านเลขที_
่ ___________ถนน____________________________ตาบล/แขวง_______________________
Residing at
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_
์ _______________หรือ
Amphur/Ket
Province
Postal code
or
3. 

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันศุก ร์ท ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ ห ้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.
บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้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 2018 on 27 April 2018 at 14.00 hrs.at Meeting Room (SILK1) at Bitec
Bangna,No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260orsuch other date, time and place as the meeting may
be adjourned.

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง
(4)ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื และมีสท
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้___________เสียง
มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ ้นสามัญ_____________หุ ้น
และมีสท
Grant partial shares of Ordinary share
share, and have the rights to vote equal to
vote
(5)ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1
ร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2560
Agenda No.1
To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2017
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 2

พิจารณาร ับรองรายงานผลการดาเนินงานของบริษท
ั ในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมา และรายงานประจาปี 2560 ของ
คณะกรรมการ
Agenda No.2
To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 2017 and
annual report prepared by the Board of Director
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษ ัทปี 2560 ซึง่ ผูส
้ อบบ ัญชีได้ร ับรองแล้ว และรายงานของ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560
ผูส
้ อบบ ัญชี รอบปี สิน
Agenda No.3
To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31
December 2017
ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

วาระที่ 3

วาระที่ 4
พิจารณาอนุม ัติจา่ ยเงินปันผลสาหร ับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560
Agenda No.4
To consider dividends payment for the operating results of year 2017
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง
วาระที่ 5
Agenda No.5

พิจารณาแต่งตงกรรมการใหม่
ั้
แทนกรรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by
rotation
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
การแต่งตงกรรมการท
ั้
งชุ
ั้ ด
The appointment of all directors
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
การแต่งตงกรรมการเป
ั้
็ นรายบุคคล
The appointment of certain directors as follows:
1. นายพิบล
ู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
Mr.Piboonsak Arthabowornpisan
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

2.นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
Mr. Chusak Yongvongphaiboon
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

3.เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
Sub.Lt. Suree Buranathanit
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
Agenda No.6
To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2018
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 7
Agenda No.7

พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ต
้ รวจสอบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2018 and to fix their
remuneration
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง
วาระที่ 8
พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.8
Other business (if any)
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย___________เสียง
 ไม่เห็นด ้วย________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
(6)การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให ้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ใช่เป็ นกรลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
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.
ั เจนหรือในกรณีทท
ี่ ี่
(7) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชด
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใดให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะได ้กระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้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

่ /Signed____________________________________ผู ้มอบฉันทะ/Grantor
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
ื่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชอ
(
)
วันที/่ Date____________________________________

หมายเหตุ/Remarks
่ ในทะเบียนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให ้
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช ้เฉพาะกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นทีป
่ รากฏชือ
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้เท่านัน
้
Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานทีต
่ ้องแนบพร ้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(2.1)
หนังสือมอบอานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder.
(2.2)
หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉันทะจะต ้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้
ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.
5. ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได ้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

่ มาด้วย4
สิง่ ทีส
่ ง
ใบประจาต่อแบบหน ังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ท ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุม SILK1 ณ
สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่
ด ้วย
For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2017 shall be held on 27 April 2017 at
14.00 hrs.at Meeting Room (SILK1) 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.
วาระที_
่ _____________
เรือ
่ ง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ

(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที_
่ _____________
เรือ
่ ง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ

(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที_่ _____________
เรือ
่ ง______________________________________________________________________________________
Agenda
Re:
ิ ธิพจ

(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต ้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all
respects.
่ /Signed____________________________________ผู ้มอบฉันทะ/Grantor
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________
่ /Signed____________________________________ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงชือ
(
)
วันที/่ Date____________________________________

่ มาด้วย5
สิง่ ทีส
่ ง
รายละเอียดของกรรมการอิสระ
เพือ
่ ประกอบการพิจารณากรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผูร้ ับมอบฉันทะ
่
1. ชือ
อายุ
ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได ้

:
:
:

ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา

:
:

ผ่านการอบรม

:

ประวัตก
ิ ารทางาน
2547 –ปั จจุบน
ั
ปั จจุบน
ั

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
83 ปี
เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก ้ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
รุ่นที่ 18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไอที ซิต ี้ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒข
ิ องสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสือชาวบ ้าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
ทีป
่ รึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ทีป
่ รึกษาสมาคมตารวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย
ผู ้ประนีประนอมประจาศาลจังหวัดธัญบุรี
ทีป
่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒส
ิ ภา
ประธานกรรมการ หมูบ
่ ้านจัดสรรวรบูลย์
ทีป
่ รึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การมี/ไม่มส
ี ว่ นได ้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม สามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ นี้
ตาแหน่งในกิจการทีแ
่ ข่งขัน/เกีย
่ วเนือ
่ งกับธุรกิจของบริษัททีอ
่ าจทาให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถือหุ ้นในบริษัท
:
ไม่ม ี
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ :
ไม่ม ี
ข ้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่ม ี

่ มาด้วย 5
สิง่ ทีส
่ ง
่
2. ชือ
อายุ
ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได ้
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา

:
:
:
:
:

ผ่านการอบรม

:

นายพิบล
ู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
66 ปี
44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประวัตก
ิ ารทางาน
2558 –ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ผู ้ช่วยผู ้จัดการทั่วไปบมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
ผู ้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
หัวหน ้าแผนกซ่อมไฟฟ้ า บริษัทเหล็กสยาม จากัด
วิศวกรการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

2540-2556
2528-2540
2521-2528
2520-2521
2518-2520

การมี/ไม่มส
ี ว่ นได ้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ นี้
ตาแหน่งในกิจการทีแ
่ ข่งขัน/เกีย
่ วเนือ
่ งกับธุรกิจของบริษัททีอ
่ าจทาให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถือหุ ้นในบริษัท
:
ไม่ม ี
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ :
ไม่ม ี
ข ้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่ม ี

่
3. ชือ
อายุ
ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได ้
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:
:

นางไทศิกา ไพรสงบ
67 ปี
เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก ้ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

ประวัตก
ิ ารทางาน
2547– ปั จจุบน
ั
2546 – ปั จจุบน
ั
2542 – ปั จจุบน
ั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการ บริษัทบุญศิรเิ รียลเอสเตส จากัด

2547 –2552

ผู ้จัดการฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน)

2545 – 2546

ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)

2543 – 2544

ผู ้จัดการฝ่ ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)

การมี/ไม่มส
ี ว่ นได ้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ นี้
ตาแหน่งในกิจการทีแ
่ ข่งขัน/เกีย
่ วเนือ
่ งกับธุรกิจของบริษัททีอ
่ าจทาให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
การถือหุ ้นในบริษัท
:
ไม่ม ี
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ :
ไม่ม ี
ข ้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่ม ี

่ มาด้วย6
สิง่ ทีส
่ ง
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีไ่ ม่ได ้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย เป็ นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู ้ถือ
หุ ้นส่วนใหญ่และไม่มธ
ี รุ กิจกับบริษัทซึง่ อาจจะทาให ้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นต ้องลดลง
โดยคุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระของบริษัท ได ้กาหนดขึน
้ เท่ากับข ้อกาหนดขัน
้ ตา่ ของสานั กงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
1. ต ้องถือหุ ้นไม่เกินร ้อยละ 5 ของทุนชาระแล ้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง ทัง้ นีใ้ ห ้
นับรวมหุ ้นทีถ
่ อ
ื โดยผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้วย
2.เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มส
ี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ ้าง พนักงาน หรือทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้รับเงินเดือนประจาจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เกีย
่ วข ้อง หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู ้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได ้เนือ
่ งจากกรรมการ
ผู ้จัดการเป็ นผู ้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็ นต ้น
3. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มผ
ี ลประโยชน์หรือส่วนได ้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อม ทัง้ ในด ้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มผ
ี ลประโยชน์หรือส่วนได ้เสียในลักษณะข ้างต ้น
มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เว ้นแต่คณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า
การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได ้เสียนัน
้ จะไม่มผ
ี ลกระทบต่อการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีแ
่ ละการให ้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
4. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็ นผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือญาติสนิทของผู ้บริหารหรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได ้รับการแต่งตัง้ ขึน
้ เป็ นตัวแทนเพือ
่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือ
ผู ้ถือหุ ้นซึง่ เป็ นผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบต
ั งิ านตามหน ้าทีท
่ ไี่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของผู ้บริหารหรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว

่ มาด้วย7
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เงือ
่ นไขและวิธก
ี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
Document or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend Meeting
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ ง ข ้อพึงปฏิบัตส
ิ าหรับการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ให ้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ี ซึง่ จะเป็ นการสร ้างความ
่ มั่นให ้เกิดขึน
เชือ
้ แก่ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน และผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทุกฝ่ าย และเพือ
่ ให ้การประชุม ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไปด ้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้น บริษัทจึงเห็นควรกาหนดให ้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู ้
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมเพือ
ถือหุ ้นหรือผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ไปทัง้ นี้
บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะผ่อนผันการยืน
่
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ
แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู ้ถือหุ ้น หรือผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
่ ริษัทจะพิจารณา
เห็นสมควร
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. วิธก
ี ารลงทะเบียนผู ้เข ้าร่วมประชุม
ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน
่ เอกสารหรือ หลักฐานเพือ
่ การตรวจสอบ ณ สถานทีป
่ ระชุมได ้ตัง้ แต่
เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 14.00น. ของวันศุกร์ท ี่ 27 เมษายน 2561
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the
meeting form 13.00-14.00 hrs. on Friday, 27 April 2018.
2. เงือ
่ นไขและวิธก
ี ารมอบฉันทะ
2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person
ั ชาติไทย/ Thai nationality
1) ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ญ
(ก) บัตรประจาตัวของผู ้ถือหุ ้น(บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข ้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or
identification card of state enterprise officer);or
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผู ้มอบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู ้รับมอบอานาจ
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy
2) ผู ้ถือหุ ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนังสือเดินทางของผู ้ถือหุ ้น/ Passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผู ้มอบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู ้รับมอบอานาจ
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy
2.2 นิตบ
ิ ค
ุ คล/ Juristic person
1) นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล ออกให ้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค ้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce;
and
(ข) บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจทีไ่ ด ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร ้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู ้รับมอบฉันทะ
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) นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล / Corporate affidavit; and
(ข) บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจทีไ่ ด ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร ้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู ้รับมอบฉันทะ
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

่ มาด้วย 7
สิง่ ทีส
่ ง
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต ้องมีการรับรองสาเนาถูกต ้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ
่ ัดทาขึน
้ ในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
่ โดยโนตารีพับบลิค
ลายมือชือ
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 หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู ้ถือหุ ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นทีต
่ นถือ(โดยถือว่าหุ ้น
หนึง่ มีเสียงหนึง่ )
In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding share

่ มาด้วย 8
สิง่ ทีส
่ ง
ข้อบ ังค ับบริษ ัทฯ เกีย
่ วก ับการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ และวิธก
ี ารลงคะแนนเสียง
ข้อบ ังค ับบริษ ัท
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข ้อ 12. ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้แต่งตัง้ กรรมการโดยใช ้เสียงข ้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี้
(1) ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให ้ผู ้ถือหุ ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึง่ ได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนการทีจ
่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้ ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลซึง่ ได ้รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ
่ ะ
้ าด
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ใหม่ในครัง้ นัน
้ ให ้ผู ้เป็ นประธานเป็ นผู ้ออกเสียงชีข
ข ้อ13. ในการประชุมสามัญประจาปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ ้าจานวนกรรมการทีจ
่ ะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ
่ ะต ้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทีส
่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน
้ ให ้ใช ้วิธจ
ี ับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให ้กรรมการคนทีอ
่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส
่ ด
ุ นั น
้ เป็ นผู ้ออกจากตาแหน่ง กรรมการทีจ
่ ะออกตามวาระนัน
้ อาจถูกเลือก
เข ้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได ้
ิ ธิได ้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย
ข ้อ14. กรรมการมีสท
้ ประชุม บาเหน็ จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอืน
่ ตามข ้อบังคับหรือเปลีย
่ นแปลงก็ได ้ และนอกจากนัน
้ ให ้ได ้รับเบีย
้ เลีย
้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข ้อ18. ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให ้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน
ิ ธิออกเสียงและมีหุ ้นนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ ้นทีถ
4 ของจานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
่ อ
ื โดยผู ้ถือหุ ้นทีม
่ า
ิ ธิออกเสียง
ประชุมและมีสท
หมวดที่ 4 การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
้ สุดของรอบปี บญ
ข ้อ 24. คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วน
ั สิน
ั ชีของ
บริษัท
การประชุมผู ้ถือหุ ้นคราวอืน
่ นอกจากทีก
่ ล่าวแล ้ว ให ้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมือ
่ ใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู ้ถือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้
่ กัน
ทัง้ หมด หรือผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 25คน ซึง่ มีหุ ้นนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมด จะเข ้าชือ
ทาหนังสือขอให ้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ
่ ใดก็ได ้ แต่ต ้องระบุเหตุในการทีข
่ อให ้เรียกประชุมไว ้ให ้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด ้วย ในกรณีนใี้ ห ้คณะกรรมการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นภายใน 1เดือนนั บแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับหนังสือจากผู ้ถือหุ ้น
่ ง
ข ้อ 25. ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนั ดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรือ
ทีจ
่ ะเสนอต่อทีป
่ ระชุม พร ้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรือ
่ งทีจ
่ ะเสนอเพือ
่ ทราบ เพือ
่ อนุมัต ิ หรือเพือ
่ พิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ
่ งดังกล่าว และจัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบไม่น ้อยกว่า 7วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนั ด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ตด
ิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น ้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามารถจัดประชุม ณ ท ้องทีอ
่ น
ั เป็ นทีต
่ งั ้ สานั กงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอืน
่ ทั่วราชอาณาจักร
ข ้อ26. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นอาจมอบฉันทะให ้บุคคลอืน
่ เข ้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได ้ หนังสือมอบฉันทะ
่ ของผู ้ถือหุ ้นทีม
จะต ้องลงวันทีแ
่ ละลายมือชือ
่ อบฉันทะและจะต ้องเป็ นไปตามแบบทีน
่ ายทะเบียนกาหนด
้ ะต ้องมอบให ้แก่ประธานกรรมการหรือผู ้ทีป
่ ระธานกาหนด ณ ทีป
่ ระชุมก่อนผู ้รับมอบฉันทะเข ้าประชุม
หนังสือมอบฉันทะนีจ
ข ้อ 27. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ต ้องมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้น (ถ ้ามี) มาประชุมไม่น ้อยกว่า 25 คน และต ้องมีหุ ้น
รวมกันไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมด หรือมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้นมาประชุมไม่น ้อยกว่ากึง่
หนึง่ ของจานวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมดและต ้องมีหุ ้นนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณีทป
ี่ รากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง้ ใด เมือ
่ ล่วงเวลานัดไปแล ้วถึง 1 ชัว่ โมงจานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ เข ้ามาร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามทีก
่ าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้เรียกนัดเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ การประชุมเป็ นระงับไป ถ ้าหากการประชุมนัน
้
มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ ให ้นัดประชุมใหม่ และให ้ส่งหนังสือนั ดประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต ้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานทีป
่ ระชุม ถ ้าไม่มป
ี ระธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได ้เข ้า
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ถ ้ามีรองประธานกรรมการให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ ้ารองประธานกรรมการไม่ม ี
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ก็ให ้ทีป
่ ระชุมเลือกตัง้ ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ ซึง่ ได ้เข ้าร่วมประชุมเป็ นประธาน
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ข ้อ28.ในการออกเสียงลงคะแนนให ้หุ ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงและมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นนัน
้ ให ้ประกอบด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให ้ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให ้
้ าด
ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข
ิ ธิ
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้น ซึง่ มาประชุมและมีสท
ออกเสียงลงคะแนน
่ าคัญให ้แก่บค
ุ คลอืน
่
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ข) การซือ
(ค) การทา แก ้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย
่ วกับการให ้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนทีส
่ าคัญ การ
มอบหมายให ้บุคคลอืน
่ เข ้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอืน
่ โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับ
(จ) การเพิม
่ หรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ ้นกู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข ้อ 29. กิจการอันทีป
่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป
่ ระชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ทีผ
่ า่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บริษัททีผ
่ า่ นมา
(3) เลือกตัง้ กรรมการแทนการทีอ
่ อกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(4) แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(5) กิจการอืน
่ ๆ
หมวดที่ 5 การบ ัญชี การเงิน และการสอบบ ัญชี
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข ้อ 30. รอบบัญชีของบริษัท เริม
่ ต ้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน
ข ้อ31. บริษัทต ้องจัดให ้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด ้วยการนัน
้ และต ้องจัดทางบดุลและ
บัญชีกาไรขาดทุน อย่างน ้อยครัง้ หนึง่ ในรอบ 12 เดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของบริษัท
้ สุดของรอบปี บัญชีของบริษัท เสนอต่อทีป
ข ้อ32. คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการทางบดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน
่ ระชุมผู ้ถือ
หุ ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพือ
่ พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต ้องจัดให ้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบ
ให ้เสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
ข ้อ 33. คณะกรรมการต ้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห ้ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและงบบัญชีกาไรขาดทุนทีผ
่ ู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล ้วพร ้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข ้อ 34. ผู ้สอบบัญชีมห
ี น ้าทีเ่ ข ้าร่วมประชุมในการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัททุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารพิจารณางบดุล งบบัญชีกาไรขาดทุน และ
้ จงการตรวจสอบบัญชีตอ
ปั ญหาเกีย
่ วกับบัญชีของบริษัทเพือ
่ ชีแ
่ ผู ้ถือหุ ้น ให ้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัททีผ
่ ู ้ถือหุ ้นจะพึง
้ แก่ผู ้สอบบัญชีด ้วย ผู ้สอบบัญชีต ้องไม่เป็ นกรรมการ พนั กงาน ลูกจ ้าง หรือดารงตาแหน่งหน ้าทีใ่ ด ๆ
ได ้รับในการประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง้ นัน
ของบริษัท
ข ้อ35. ห ้ามมิให ้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน
่ นอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ
ี่ ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห
่ ้ามมิให ้แบ่ง เงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นได ้เป็ นครัง้ คราว ในเมือ
่ เห็นว่าบริษัทมีกาไรสมควรพอทีจ
่ ะทา
เช่นนัน
้ และรายงานให ้ที่ ประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให ้กระทาภายใน 1 เดือนนั บแต่วน
ั ทีท
่ ป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล ้วแต่กรณี ทัง้ นีใ้ ห ้แจ ้ง
เป็ นหนังสือไปยังผู ้ถือหุ ้นและให ้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน
้ ในหนังสือพิมพ์ด ้วย มีให ้คิดดอกเบีย
้ แก่บริษัท หากการ
จ่ายเงินปั นผลนัน
้ ได ้กระทาภายใต ้ระยะเวลาทีก
่ ฎหมายกาหนด
ข ้อ36.บริษัทจะต ้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว ้เป็ นทุนสารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด ้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี)จนกว่าทุนสารองนีจ
้ ะมีจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
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แผนทีส
่ ถานทีจ
่ ัดการประชุม ณ ห้องประชุม (SILK1) ไบเทค บางนา
เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260

MEETING ROOM : SILK1

