
 
     
 

วนัที ่ 27 มนีาคม 2561 
 
 
 
เรือ่ง  ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้บรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

2. แบบรายงานประจ าปี 2560 พรอ้มทัง้งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและบรษัิท
ยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผูต้รวจสอบบญัช ีในรูปแบบ CD-
ROM 

 
     3. ขอ้มลูกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง  

 
  4. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. 
 
  5. ขอ้มูลกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
   
  6. นยิามกรรมการอสิระของบรษัิท 
    
  7. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชมุ วธิกีารมอบฉันทะการลงทะเบยีน และการ 
     ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
  
  8. ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
  9. แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุ 
 

ดว้ยบรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ SILK1 ณ สถานที ่ไบเทค บางนา เลขที ่88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260  
เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ 
 
ระเบยีบวาระการประชุม 

 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามระเบยีบทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 

2560 ซึง่ไดจั้ดประชมุเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 โดยไดส้ง่ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่

คณะกรรมการเห็นวา่มกีารบนัทกึรายงานอย่างถกูตอ้ง 
 
วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ในรอบปีทีผ่า่นมา และรายงานประจ าปี 2560 

ของคณะกรรมการ  
  
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: คณะกรรมการไดจ้ัดเตรยีมขอ้มูลเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย ส าหรับปีที่

ผา่นมาเพือ่น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบถงึภาพรวมและทศิทางของผลประกอบการของบรษัิท
ฯและบรษัิทย่อยโดยสรุป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยใน

รอบปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยปี 2560 ซึง่ผูส้อบ

บญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
   
  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและ

บรษัิทย่อย ส าหรับระยะเวลาบัญชสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้ ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตาม



 ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯและมาตรา 112 แหง่พระราชบัญญัต ิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทฯ จัดท างบการเงนิ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิทฯ น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญ
ประจ าปี รายละเอยีดงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยส าหรับรอบระยะเวลา
สิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแลว้เมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2560 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล:  ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ บรษัิทฯมผีลประกอบการ มกี าไรสทุธปิระจ าปี 2560 
จ านวนเงนิ 116,841,532 บาท ตามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ ขอ้ที ่ 36 ซึง่บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรเงนิก าไรเป็นเงนิทนุส ารอง
ตามกฎหมายรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ ซึง่ทางบรษัิทจัดสรรไวค้รบตามจ านวนแลว้ และทางบรษัิทท าการ
จา่ยปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2560 ในอัตราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิ 57,611,553.24 บาท หรอื คดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยปันผลของบรษัิทคอืไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 50 การจา่ยเงนิปันผลในครัง้
นี ้ จะจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผลและเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
(Record Date) ในวนัที ่14 มนีาคม 2561 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์  โดยก าหนด
จา่ยเงนิปันผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้เสยีกอ่น   

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงาน
ประจ าปี 2560 ในอัตราหุน้ละ 0.12 บาทตอ่หุน้ แตท่ัง้นี้จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้เสยีกอ่น 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา  ปี 2560  ปี 2559 
อตัรา (บาทตอ่หุน้)  0.12  0.02 

หมายเหต:ุ ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีเงนิปันผลไดเ้นื่องจากบรษัิทไดเ้สยีภาษีไวแ้ลว้ในอตัรา
รอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิเครดติภาษีเงนิปันผล=เงนิปันผลคณูยีส่บิสว่นแปดสบิ       

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหม ่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ที ่13 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ทกุครัง้กรรมการ
คดิเป็นจ านวนหนึง่ในสามหรอืจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1. นายพบิลูศกัดิ์ อรรถบวรพศิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชศูักดิ์ ยงวงศไ์พบลูย ์   กรรมการ 
3. เรอืตรหีญงิสรุี บรูณธนติ กรรมการตรวจสอบ 

จ านวนครัง้และสดัสว่นการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการทัง้ 3 ทา่น ในปี 2560 (จัดประชมุรวม 8 ครัง้) 
จ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วม
ประชมุ 

จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

1. นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5  3 ปี 
2. นายชศูักดิ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 8/8  24 ปี 
3. เรอืตรหีญงิสรุี บรูณธนติ บรูณธนติ 5/5  13 ปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนด   
 คา่ตอบแทน เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้
 ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ อกีวาระหนึง่และอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามขอ้บงัคับบรษัิทขอ้ที1่4 กรรมการมสีทิธิไ์ดรั้บคา่ตอบแทนในการปฏบิตัหินา้ที ่ซึง่คา่ตอบแทน
ไดแ้ก ่ เงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลตอบแทนอืน่ โดยมคีณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผูพ้จิารณาโดยยดึ
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการพจิารณาจาก หนา้ที ่ และความรับผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบรษัิทฯในแตล่ะปี 



 
รวมถงึการเทยีบเคยีงคา่ตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกับกลุม่อตุสาหกรรม ทัง้นีใ้นเบือ้งตน้ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนรวมใน
วงเงนิจ านวนไมเ่กนิ 4,000,000.- บาทตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราเดมิเมือ่เทยีบกับปีกอ่น มรีายละเอยีดดงันี ้ 

 
1) ประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนเงนิไมเ่กนิ   40,000.00 บาท / เดอืน 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงนิไมเ่กนิ   20,000.00   บาท / เดอืน 
 

ขอ้มูลเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่า่นมา ปี 2561 ปี 2560 
1) ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน      40,000.00 40,000.00 
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน   20,000.00 20,000.00 

  
 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ก าหนดยอดรวมทัง้ส ิน้วงเงนิจ านวนไมเ่กนิ 
4,000,000.- ลา้นบาท โดยแบง่เป็น 

 
1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป็นรายเดอืน      
จ านวนเงนิไมเ่กนิเดอืนละ 40,000.- บาท 

2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดอืน   จ านวนเงนิไมเ่กนิเดอืนละ 20,000.-   บาท 
  
วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 
  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด ก าหนดใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนหรอืคา่
สอบบัญชใีนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มปีระกาศไวเ้มือ่
วนัที ่ 12 ตลุาคม 2548 ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จัดใหห้มนุเวยีนผูส้อบบญัชทีกุ 5 ปี 
โดยบรษัิทสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม ่หรอืรายเดมิก็ได ้

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอรายชือ่บรษัิทผูส้อบบญัชใีหม้กีารแตง่ตัง้ โดยพจิารณาถงึคณุสมบตัอิืน่ ๆ ของผูส้อบบญัชี
เป็นองคป์ระกอบแลว้เห็นวา่ มคีณุสมบัตคิรบถว้นตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ จงึเห็นสมควรใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษัิท บพีี
อาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษัิทตอ่เนื่องเป็นปีที ่5 เนื่องจากมผีลงานการตรวจสอบ
ทีม่คีณุภาพ และคา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปรมิาณงานเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ่
งบการเงนิของบรษัิทฯ ประจ าปี 2561  
 
สบืเนือ่งมาจาก นายบญุเลศิ แกว้พันธพ์ฤกษ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4165 ด ารงครบต าแหน่งเป็นผู ้
ตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทตอ่เนือ่งเป็นปีที ่5 ครบวาระใหเ้ปลีย่นและแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม ่โดยมรีายชือ่ดงันีค้อื  
 
1) นางสาวปิยนุช เกษมศภุกร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6303 
2) นางสาวรุง้ตวนั        บญุศักดิเ์ฉลมิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6031 
     

ทัง้นี ้ ผูต้รวจสอบบญัชดีงักลา่ว เป็นผูต้รวจสอบบญัชรีายเดมิและรายเดยีวกบัปีทีผ่า่นมาของบรษัิทนอกจากนี ้ ผูส้อบบญัชทีี่
เสนอใหม้กีารแตง่ตัง้โดยทีป่ระชมุ จะเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทย่อย อยา่งไรก็ดผีูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ ไม่มี
ความสมัพันธ ์หรอืรายการทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผู ้
ถอืหุน้รายใหญห่รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีคอื 
 
1) นางสาวปิยนุช เกษมศภุกร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6303 
2) นางสาวรุง้ตวนั        บญุศักดิเ์ฉลมิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6031 
     

ในนามส านักงาน บรษัิท บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตของบรษัิทฯ และก าหนด
คา่ตอบแทนประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,850,000 บาท เนือ่งจากผูส้อบบัญชมีคีวามประสงคจ์ะปรับคา่ธรรมเนยีม
ในการตรวจสอบบญัชจีากอตัราเดมิเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงานทีเ่ป็นปัจจบุนั  

 
ขอ้มูลการเปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา 

 
ปี 2560 

 
ปี 2559 

1) ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีในการตรวจสอบบญัช ี 1,850,000 1,650,000.- 
             
 



 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ขอเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
แตง่ตัง้บคุคลอืน่มาเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบใบมอบฉันทะ และยืน่ตอ่บรษัิท
ฯ กอ่นเริม่การประชมุดว้ย 
 
 

       ขอแสดงความนับถอื 

    บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

     
 

          (นายวรีะชยั  สธุรีชยั) 

             ประธานกรรมการ  



 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

ของ 

บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
ประชมุเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชมุ MR214-MR215  
สถานที ่ไบเทค บางนา 88  บางนา-ตราด กม.1 บางนา กทม.10260 
 
เร ิม่การประชุม 

นายวรีะชยั สธุรีชยั ประธานกรรมการบรษัิท รับหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ โดยมคีณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุ
ยอ่ย ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย และผูส้อบบัญชขีองบรษัิททีเ่ขา้ร่วมประชมุมรีายนามดังนี ้
 
กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1 นายวรีะชยั สธุรีชยั ประธานกรรมการ 

2 นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

3.. เรอืตรหีญงิสรุ ี บรูณธนติ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4 นางไทศกิา ไพรสงบ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5 นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ และ กรรมการผูจ้ัดการ 

6 นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ัดการ 

7 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

8 นายชดิชนก โทม้ะวงศ ์ ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจั้ดการ และ  
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ายโรงงาน 

9 นางวนันาร ี ทพิยส์วุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชกีารเงนิ 
 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1.   นางสาวรุง้ตะวนั        บญุศกัดิเ์ฉลมิ                ตวัแทนผูต้รวจสอบบญัช ี 
                                                                   บรษัิท บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั   
 
ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1.   นายแสนชยั           โสตถยิานนท ์              ตวัแทนนายพสษิฐ ์ชยัชนะศริวิทิยา 

          ส านักงาน บรษัิท บซี ีบซิซเินส แอนด ์ลอร ์จ ากดั 
 

ประธานกลา่วเปิดประชมุและไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชมุรายงานจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุใหท้ีป่ระชมุทราบ
โดยเลขานุการฯไดร้ายงานวา่จ านวนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 116  ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้ส ิน้ 
365,349,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท (หุน้ของบรษัิทมจี านวนทัง้ส ิน้ 
480,096,277 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ที ่ 27 ซึง่ก าหนดไวว้า่ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ และ
ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้
ทัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ประธานจงึกลา่วเปิดประชมุและให ้
เลขานุการของบรษัิทชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้หนึง่คนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดรั้บมอบฉันทะมาโดยถอืวา่หนึง่หุน้เทา่กับหนึง่เสยีงทัง้นี้ผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและผูท้ีรั่บมอบฉันทะไมส่ามารถแบง่จ านวนหุน้เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไดแ้ละในการลงมตใินแตล่ะวาระ
ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ดนิไปเก็บใบลงคะแนนมา



 
บนัทกึในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมย่กมอืจะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นชอบและประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ีป่ระชมุ
ทราบ 

นอกจากนีก้อ่นลงมตใินแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชมุซกัถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆตามความเหมาะสม
โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซักถามกรุณาแจง้ชือ่และนามสกลุใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นซักถามหรอืแสดงความเห็นดว้ยทกุครัง้ 

และเพือ่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางทีด่ใีนการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีก่ลา่วถงึการนับคะแนนเสยีงในการ
ประชมุวา่บรษัิทควรมผีูนั้บคะแนนทีเ่ป็นกลางเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนดงันัน้ในการนับคะแนนในทีป่ระชมุนี ้ ขอใหท้า่นผูเ้ขา้
ประชมุ 2 ทา่น อาสาสมัครเขา้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนตลอดการประชมุนี ้ซึง่มผีูอ้าสา 2 ทา่น คอื นางสาวนวลสพุรรณ 
สวุรรณสาร และ นางสาวชรนิทรพ์ร ไชยาจนิะ เป็นสกัขพียานในการนับคะแนน จงึเชญิผูเ้ขา้ประชมุผูเ้ป็นสกัขพียานทัง้ 2 ทา่น มาน่ัง
ทีบ่รเิวณโต๊ะนับคะแนน  
  
 ประธานไดด้ าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงันี้  
 
วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 

ประธาน ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ซึง่ไดป้ระชมุ เมือ่วนัที ่28 
เมษายน 2560 ตามรายละเอยีดของส าเนารายงานการประชมุทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้กอ่นการประชมุ 

  มต ิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ตามที่
เสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เห็นดว้ยจ านวน 364,977,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.8982 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง 372,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.1018 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
 
วาระที ่2   รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ในรอบปีทีผ่า่นมา และรายงานประจ าปี 2559 

ของคณะกรรมการ 
ประธาน ไดม้อบหมายให ้นางวนันาร ีทพิยส์วุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  เป็นผูร้ายงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบผล

การด าเนนิงานในรอบปี 2559 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี ในรูปแบบ CD-ROM ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ
แลว้กอ่นการประชมุ 

• บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดร้วมทัง้ส ิน้  5,126 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 864.77ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 
20.29 ของรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ 

• โดยในปีบรษัิทและบรษัิทย่อยมตีน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รหิาร เท่ากับ 4,477.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 302.64 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.25  

• ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ตน้ทนุทางการเงนิ และอืน่ๆ  ในปี 2559 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมคีา่ใชจ้่ายดังกลา่วจ านวน 
168.41 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นจ านวน 17.96 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.64 ของมลูคา่ทีล่ดลง  

• บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรับปีทั ้งสิ้น 349.30 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุน 
(242.37)ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 244.19 ของก าไรทีเ่พิม่ขึน้ 

• ในสว่นของสนิทรัพย ์บรษัิทและบรษัิทย่อยมสีนิทรัพยร์วมทัง้ส ิน้ 3,733.21 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 756.11 ลา้นบาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 25.40 โดยแบ่งเป็นสนิทรัพยห์มุนเวยีน 2,333.07 ลา้นบาท และสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 1,400.14 
ลา้นบาท  

• หนี้สนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยมทีัง้ส ิน้ 1,855.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี  406.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.00 
โดยแบง่เป็นหนีส้นิหมนุเวยีนจ านวน 1,838.56 ลา้นบาท และ หนีส้นิไมห่มนุเวยีนจ านวน 17.38 ลา้นบาท 

• ในส่วนของผูถ้ือหุน้ บรษัิทและบรษัิทย่อยมีส่วนของผูถ้ือหุน้รวมจ านวน 1,877.26 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 
355.09 ลา้นบาท หรอืเพิม่คดิเป็นรอ้ยละ เทา่กบั 22.92 

• ซึง่ในปี 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทัง้ส ิน้ จ านวน 5,108.60 ลา้นบาท โดยมปีรมิาณการ
จ าหน่ายทัง้ส ิน้ 311,2116 ตนั เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 80,277 ตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.76  โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมี
โครงสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ประเภทดงัตอ่ไปนี้ 

o รายไดจ้ากการจ าหน่าย ทอ่เหล็ก จ านวน 2,294 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 387.68 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
20.34 โดยมปีรมิาณการจ าหน่ายเทา่กับ118,429 ตนั เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 20.35 

o รายไดจ้าการจ าหน่ายตัวซ ี มูลคา่ 715.80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 301.37 ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ย
ละ 72.72 โดยมปีรมิาณการจ าหน่าย 39,745 ตนั เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 17,467 ตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 78.40 

o รายไดจ้าการจ าหน่ายศนูยบ์รกิารเหล็ก จ านวน 2,064.48 เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 173.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
9.16 โดยมปีรมิาณการจ าหน่าย จ านวน 149,227 ตนั เพิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 48,355 ตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
47.94 

o รายไดจ้ากการจ าหน่ายเหล็กประเภทอืน่ ๆ มูลคา่ 34.31 ลา้นบาท ปรมิาณ 3,815 ตนั ลดลงเล็กนอ้ย 



 
• ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมดีงันี ้

         ปี 2559          ปี 2558          ปี 2557 
วดัสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 1.27 1.06 1.09
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เท่า 0.69 0.73 0.44
วดัอตัราการท าก าไร
อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) % 12.36 1.74 2.75
อตัราก าไรสุทธิ (ขาดทนุ) (Net Profit Margin) % 6.84 -5.7 -0.36
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) % 9.36 -8.14 -0.43
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ROFA) % 32.91 -21.52 -1.5
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On Equity or ROE) % 18.61 -15.87 -1.00

อตัราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) % 8.50 -3.24 0.60
วดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน
อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) เท่า 1.37 1.43 1.19
อตัราการหมุนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) เท่า 4.81 3.79 4.14
อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable Turnover) เท่า 6.79 6.04 7.63
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย days receive วนั 54 60 48
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) เท่า 5.8 4.29 3.61
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Average Collection Period) วนั 63 85 101
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี Payable turnover เท่า 16.31 28.49 38
ระยะเวลาช าระหน้ี Payable payment period วนั 22 13 10
Cash Cycle วนั 90 129 137
วเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Debt to total Asset Ratio) เท่า 0.5 0.49 0.57
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity ratio : D/E ) เท่า 0.98 0.94 1.3
อตัราส่วนทนุจดทะเบียนต่อสินทรัพยร์วม (Capital to total Asset 
Ratio)

เท่า 0.15 0.18 0.14
อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุน้ต่อสินทรัพยร์วม (Equity to total Asset 
Ratio)

เท่า 0.5 0.51 0.43
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) เท่า 17.05 -1.46 0.72

อตัราส่วนทางการเงนิ

 
 
ในวาระนี ้นายจตรุนต ์พงศป์ระพฤทธิ.์ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามเรือ่งแนวโนม้ของกจิการในปี 2560 เป็นอยา่งไงบา้ง  

คณุชศูกัดิ ์ยงวงศไ์พบลูย ์กลา่วในทีป่ระชมุ ผลประกอบการของบรษัิท ขึน้อยูก่ับปัจจัยดงันี้ 
1. ตามสภาวการณ์เศรษฐกจิโลก 

 2.  ตามแผนธรุกจิของบรษัิท โดยมุง่เนน้ผลติภัณฑท์ีม่ ีMargin สงู 
คาดวา่ผลประกอบการของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย ในปี 2560 จะไม่สงูกวา่จากปีกอ่น สบืเนื่องมาจากปีทีผ่่านมาไดรั้บปัจจัย

บวกจากการลงทนุร่วมกับบรษัิทผูผ้ลติเหล็กหนา้แคบ  
 



 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ปี 2559 ซึง่ผูส้อบ
บญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างวันนาร ีทพิยส์วุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูเ้สนอรายงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบ
และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อื
หุน้ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 ดงัปรากฏในงบการเงนิประจ าปี 2559 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้กอ่นการประชมุ 

มต ิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตงิบการเงนิตามทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เห็นดว้ยจ านวน 364,977,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.8992 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง 372,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.1018 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
 
วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปันผล  ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2559 
 ประธาน ไดม้อบหมายให ้คณุชศูกัดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ในฐานะผูบ้รหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีด ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

คณุชศูกัดิ ์ ไดช้ ีแ้จง ถงึผลการด าเนนิงานในปีทีผ่่านมา บรษัิทฯมผีลประกอบการ มกี าไรสทุธปิระจ าปี 2559 จ านวนเงนิ 
354,256,273 บาท ตามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ ขอ้ที ่ 36 ซึง่บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรเงนิก าไรเป็นเงนิทนุส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 10 
ของทนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ ซึง่ทางบรษัิทจัดสรรไวค้รบตามจ านวนแลว้ และบรษัิทท าการจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงาน
ประจ าปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงนิ 96,019,255.40 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27.10 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
นโยบายการจา่ยปันผลของบรษัิทคอืไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 50 ทัง้นีเ้นือ่งจากบรษัิทฯ ไดล้งทนุในบรษัิทร่วมทนุเพือ่ผลติเหล็กมว้นหนา้
แคบ 

มต ิ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลด าเนนิงานประจ าปี 2558 
ตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เห็นดว้ยจ านวน 365,349,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
 
วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

ประธานไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ที ่ 13 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ทกุครัง้
กรรมการคดิเป็น 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยปีนีก้รรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่ 
รายชือ่กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  
1 คณุวรีะชยั สธุรีชยั ประธานกรรมการบรษัิท 

2 คณุเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 
 มต ิ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการดงันี้ 
     5.1 คณุวรีะชยั      สธุรีชยั  เขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษัิทเหมอืนเดมิ 

เห็นดว้ยจ านวน 318,917,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
หมายเหต ุ: เพือ่ความโปร่งใสในทีป่ระชมุขอใหน้ายวรีะชยั สธุรีชยั ซึง่มจี านวนหุน้ 46,432,000 หุน้ งดออกเสยีง
ในวาระที ่5.1 

 5.2 คุณเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบูลย ์ เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษัิทเหมอืนเดมิ 

เห็นดว้ยจ านวน 325,349,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
หมายเหต ุ: เพือ่ความโปร่งใสในทีป่ระชมุขอใหน้างเพ็ญจันทร ์ยงวงศไ์พบลูย ์ซึง่มจี านวนหุน้ 40,000,000 หุน้ งดออกเสยีงในวาระ
ที ่5.2 
 
วาระที ่6   พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ 

เพือ่การสรา้งสรรคแ์ละใหเ้กดิความหลากหลายทางความคดิ คณะกรรมการบรหิาร จงึเสนอใหแ้ตง่ตัง้กรรมการทีเ่ป็นคนรุ่น
ใหม ่มคีณุวฒุแิละความสามารถ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการขบัเคลือ่นและบรหิารจัดการใหก้ับองคก์ร คอื คณุเมธกิานต ์ชุตพิงศส์ริ ิ” 



 
 มต ิ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการดงันี้ 
     คณุเมธกิานต ์ ตพิงศส์ริ ิ  เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษัิททา่นใหม่ 

เห็นดว้ยจ านวน 365,349,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2560 
 ตามขอ้บงัคับของบรษัิทขอ้ที ่14 ทีก่รรมการมสีทิธ ิไดรั้บคา่ตอบแทน และเนือ่งจากคณะกรรมการ , คณะกรรมการตรวจสอบ
ตอ้งท าหนา้ทีใ่นการร่วมประชมุบรหิารงานตา่งๆของบรษัิท จงึจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเขา้ร่วมประชมุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
อกี จ าเป็นตอ้งมกีารจ่ายคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการ ซึง่ทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัตคิา่ตอบแทนไวไ้มเ่กนิ 4 ลา้นบาทตามที่
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้คอื 

 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดอืน เดอืนละ 40,000 บาท  
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  เป็นรายเดอืน เดอืนละ 20,000 บาท  
     จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
มต ิ      ประชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี้ 

เห็นดว้ยจ านวน 365,348,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9998 
ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0002 
ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

 
วาระที ่ 8 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี  2560 

ประธานไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีตามความเห็นของคณะกรรมการคอื เห็นควรแตง่ตัง้ 
ผูต้รวจสอบบญัช ีคอื 

1) นายบญุเลศิ แกว้พันธุพ์ฤกษ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4165 
2) นางสาวปิยนุช เกษมศภุกร ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6303 
3) นางสาวรุง้ตวนั        บญุศักดิเ์ฉลมิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6031 

 
ในนามส านักงาน บรษัิท บพีอีาร ์ ออดทิ แอนด ์ แอดไวเซอรี ่ จ ากดัเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ่งบ

การเงนิของบรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 มคีวามประสงคจ์ะปรับคา่ธรรมเนยีมในการตรวจสอบบัญชจีากอตัราเดมิ
เพือ่ใหเ้หมาะสมกับปรมิาณงานทีเ่ป็นปัจจบุนั เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,650,000 บาท  

มต ิ        ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน
ประจ าปี 2560 ตามทีป่ระธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

เห็นดว้ยจ านวน 365,153,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9463 
ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 196,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0537 
ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - ของผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ 

 
วาระที ่ 9  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 
 

ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ใดในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเพิม่เตมิประธานในทีป่ระชมุ นายวรีะชยั  สธุรีชยั จงึกลา่วขอบ
คณุทา่นผูถ้อืหุน้ และกลา่วปิดการประชมุ เมือ่เวลา 15.30 น.  

 
                        

 ลงชือ่ _____________________________________   กรรมการผูจ้ัดการ/ประธานในทีป่ระชมุ 
    (นายวรีะชยั  สธุรีชยั ) 
                                                                             
   ลงชือ่ _____________________________________ เลขานุการบรษัิท/ผูบ้นัทกึการประชมุ 
           (นางสาวศศธิร ลมิป์ปิยะชาต)ิ 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 
 
1. ชือ่              : นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล  
   อาย ุ               : 66  ปี 
   ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้            :   44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธนิ  ต.ปากเพรยีว  อ.เมอืง  จ.สระบรุ ี18000 
   ต าแหน่ง              : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   วฒุกิารศกึษา             : ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบ์ัณฑติ  สาขาไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
     ปรญิญาโทพาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ผา่นการอบรม             : หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่123/2016 
  ประวตักิารท างาน  
 2558 –ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
     2540-2556   : ผูช้ว่ยผูจั้ดการทั่วไปบมจ.ไทยไวรโ์พรดคัท ์
 2528-2540  : ผูจ้ัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวรโ์พรดคัท ์
 2521-2528  : หัวหนา้แผนกซอ่มไฟฟ้า บรษัิทเหล็กสยาม จ ากดั 
 2520-2521  : วศิวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
 2518-2520  : วศิวกรองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย    
  
2. ชือ่ : นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์
 อายุ : 55 ปี 
 ต าแหน่ง : กรรมการผูจ้ัดการและกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีอัสสมัชญับรหิารธรุกจิ 
 ผา่นการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่15/2004  

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2547 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่46/2004  
เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2547 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท 
(%) 

: 15.98% 

 ความสมัพันธท์างครอบครัว
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

: สามขีองนางเพ็ญจันทร ์

 ประวตักิารท างาน   
 2536 – ปัจจบุนั : กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากัด (มหาชน) 
 2546 - ปัจจบุนั : กรรมการ  บรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั 
 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ  บรษัิท เตอ๋หลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท แกรนด ์เอเชยี สตลี โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั 

 
 



 
3.  ชือ่   : เรอืตรหีญงิสรุ ีบรูณธนติ 
 อายุ   : 83 ปี 
 ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้   : เลขที ่55, 55/1 หมู ่2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้  
     อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ 
 ต าแหน่ง   : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
 วฒุกิารศกึษา   : ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์(การทตูและการตา่งประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
      ผา่นการอบรม  : หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่19/2004 
    หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่18/2007 
     หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบรษัิทไทยรุ่นที ่17 (ACP) 
     รุ่นที ่18/2007 
     หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบรษัิทไทยรุ่นที ่17 (ACP)  
         
 ประวตักิารท างาน  
 2547 –ปัจจบุนั  : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
   บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 ปัจจุบนั  : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
    บรษัิท ไอท ีซติี ้จ ากดั (มหาชน) 
     กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองสภาลกูเสอืแหง่ชาต ิ
     กรรมการบรหิารคณะกจิการลกูเสอืชาวบา้น 
     กรรมการสภามหาวทิยาลยักรุงเทพ 
     กรรมการสมาคมตดิตามการพัฒนาสตรใีนประเทศไทย 
     ทีป่รกึษาสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
     ทีป่รกึษาสมาคมต ารวจตระเวนชายแดนแหง่ประเทศไทย 
     ผูป้ระนีประนอมประจ าศาลจังหวดัธัญบรุ ี

  ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมาธกิารกจิการลกูเสอื  
  คณะกรรมาธกิารการศกึษาวฒุสิภา 
  ประธานกรรมการ หมูบ่า้นจัดสรรวรบลูย ์
  ทีป่รกึษาสมาคมศษิยเ์กา่โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 
 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้_____________________ 
Shareholder’s Registration No. 

เขยีนที_่_______________________  
Written at 
วนัที ่_____เดอืน ________พ.ศ.____ 
Date           Month  Year 

 
(1) ขา้พเจา้_____________________________สญัชาต_ิ_______อยู่บา้นเลขที_่___ถนน_______________ 

     I/We                        Nationality         Residing at        Road 
ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ___________________จังหวดั________________รหัสไปรษณีย_์________ 
Tambol/Khwaeng  Amphur/Ket          Province             Postal code 
 
 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 
โดยเป็นผูถ้อืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม _____________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________เสยีง ดังนี ้
Holding the total amount of                    Shares and have the rights to vote equal to         Votes as follows: 
 หุน้สามัญ_______________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________เสยีง 
 Ordinary share                               Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 
 หุน้บรุมิสทิธ_ิ____________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________เสยีง 
 Preference share                   Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 
 
 (3)ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 

1.  ชือ่______________________________________________________อายุ_________________ปี 
            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 
 อ าเภอ/เขต_________________จังหวดั_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 
 

2. ชือ่______________________________________________________อายุ_________________ปี 
            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 
 อ าเภอ/เขต_________________จังหวดั_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 
 

 
3.  ชือ่______________________________________________________อายุ_________________ปี 

            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 
 อ าเภอ/เขต_________________จังหวดั_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผู ้
ถอืหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ SILK1 ณ สถานทีป่ระชมุ ไบเทค บางนา เลขที ่
88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

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. 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20Baht 
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 (4)ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
วาระที ่1  รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2017 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
วาระที2่   รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยในรอบปีทีผ่า่นมาและรายงาน 
   ประจ าปี 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 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ปี 2560 
ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัช ีรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 
December 2017 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี2560 
Agenda No.4 To consider dividends payment for the operating results of year 2017 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
วาระที ่5  พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by 
   rotation 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชุด 
The appointment of all directors 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
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การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 The appointment of certain directors as follows: 
 
1. นายพบิลูศักดิ ์อรรถบวรพศิาล 
 Mr.Piboonsak Arthabowornpisan 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
2.นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์
Mr. Chusak Yongvongphaiboon 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
 

3.เรอืตรหีญงิสรุ ีบรูณธนติ 
   Sub.Lt. Suree Buranathanit 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2018 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2018 and to fix their 

remuneration 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No.8 Other business (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบใุนหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ี่

ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ 
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. 
 

 
 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอื
มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 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 
 
 
    ลงชือ่/Signed____________________________________ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 
หมายเหต/ุRemarks 
 1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถ แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 
 3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไวใ้นใบประจ า
ตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 
 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชมุ 
SILK1 ณ สถานที ่ไบเทค บางนา เลขที ่88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 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_่_____________
เรือ่ง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที_่_____________
เรือ่ง_______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที_่_____________
เรือ่ง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all 
respects. 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

Proxy (Form C) 
 
 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้_____________________ 
Shareholder’s Registration No. 
 

เขยีน__________________________________ 
  Written at 

วนัที ่______เดอืน ____________พ.ศ.________ 
Date           Month  Year 
 

 (1)ขา้พเจา้_____________________________สญัชาต_ิ_______อยูบ่า้นเลขที_่___ถนน_______________ 
     I/We                        Nationality         Residing at        Road 
ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ___________________จังหวดั________________รหัสไปรษณีย_์________ 
Tambol/Khwaeng  Amphur/Ket  Province             Postal code 
 
 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 
โดยเป็นผูถ้อืหุน้จ านวนทัง้ส ิน้รวม _____________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________เสยีง ดังนี ้
Holding the total amount of                    Shares and have the rights to vote equal to         Votes as follows: 
 หุน้สามัญ_______________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________เสยีง 
 Ordinary share                               Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 
 หุน้บรุมิสทิธ_ิ____________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________________________เสยีง 
 Preference share                   Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 
 
 (3)ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 

1.  ชือ่______________________________________________________อายุ_________________ปี 
            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 
 อ าเภอ/เขต_________________จังหวดั_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 
 

2. ชือ่______________________________________________________อายุ_________________ปี 
            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 
 อ าเภอ/เขต_________________จังหวดั_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 
 

 
3.  ชือ่______________________________________________________อายุ_________________ปี 

            Name              age              years, 
 อยูบ่า้นเลขที_่___________ถนน____________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
 Residing at               Road     Tambol/Khwaeng 
 อ าเภอ/เขต_________________จังหวดั_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________หรอื
 Amphur/Ket            Province                              Postal code         or 
  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผู ้
ถอืหุน้ประจ าปี 2561 ในวันศุกรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชุมSILK1 ณ สถานที ่ไบเทค บางนา เลขที ่88 ถ.
บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

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.  

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20Baht 



 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย4 
 

 (4)ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 มอบฉันทะบางสว่น คอื หุน้สามัญ_____________หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได_้__________เสยีง 
 Grant partial shares of Ordinary share              share, and have the rights to vote equal to      vote 
 
 (5)ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
วาระที ่ 1  รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2017 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
 

วาระที ่ 2  พจิารณารบัรองรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา และรายงานประจ าปี 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 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัปี 2560 ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้บัรองแลว้ และรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีรอบปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 31 
December 2017 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2560 
Agenda No.4 To consider dividends payment for the operating results of year 2017 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
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วาระที ่5  พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by 
   rotation 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชุด 
The appointment of all directors 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
 
การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 The appointment of certain directors as follows: 

 
1. นายพบิลูศักดิ ์อรรถบวรพศิาล 
 Mr.Piboonsak Arthabowornpisan 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
2.นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์
Mr. Chusak Yongvongphaiboon 

เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
 

3.เรอืตรหีญงิสรุ ีบรูณธนติ 
   Sub.Lt. Suree Buranathanit 

      เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2018 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2018 and to fix their 

remuneration 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 

Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
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วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No.8 Other business (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย___________เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย________เสยีง   งดออกเสยีง_________เสยีง 
Approve                 Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
 

(6)การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี ้ใหถ้อืวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นกรลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ี่

ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 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. 

 
 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอื
มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 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 
 
 
 
    ลงชือ่/Signed____________________________________ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
หมายเหต/ุRemarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มหนังสอืมอบฉันทะ คอื  
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(2.1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder. 

(2.2)  หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ให ้
ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบ
หนังสอืมอบฉันทะแบบ 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. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 
 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ SILK1 ณ 
สถานที ่ ไบเทค บางนา เลขที ่88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่
ดว้ย 
 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_่_____________
เรือ่ง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
     Approve               Disapprove        Abstain 
 
วาระที_่_____________
เรือ่ง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
     Approve              Disapprove       Abstain 
 
วาระที_่_____________
เรือ่ง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
     Approve Disapprove        Abstain 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all 
respects. 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
 
 

ลงชือ่/Signed____________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
      (            ) 
        วนัที/่Date____________________________________ 
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รายละเอยีดของกรรมการอสิระ 
เพือ่ประกอบการพจิารณากรณีผูถ้อืหุน้มอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
1.  ชือ่   : เรอืตรหีญงิสรุ ีบรูณธนติ 
 อายุ   : 83 ปี 
 ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้   : เลขที ่55, 55/1 หมู ่2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้  
     อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ 
 ต าแหน่ง   : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
 วฒุกิารศกึษา   : ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์(การทตูและการตา่งประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
      ผา่นการอบรม  : หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่19/2004 
    หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่18/2007 
     หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบรษัิทไทยรุ่นที ่17 (ACP) 
     รุ่นที ่18/2007 
     หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบรษัิทไทยรุ่นที ่17 (ACP)  
         
 ประวตักิารท างาน  
 2547 –ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
   บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
    บรษัิท ไอท ีซติี ้จ ากดั (มหาชน) 
     กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองสภาลกูเสอืแหง่ชาต ิ
     กรรมการบรหิารคณะกจิการลกูเสอืชาวบา้น 
     กรรมการสภามหาวทิยาลยักรุงเทพ 
     กรรมการสมาคมตดิตามการพัฒนาสตรใีนประเทศไทย 
     ทีป่รกึษาสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
     ทีป่รกึษาสมาคมต ารวจตระเวนชายแดนแหง่ประเทศไทย 
     ผูป้ระนีประนอมประจ าศาลจังหวดัธัญบรุ ี

  ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมาธกิารกจิการลกูเสอื  
  คณะกรรมาธกิารการศกึษาวฒุสิภา 
  ประธานกรรมการ หมูบ่า้นจัดสรรวรบลูย ์
  ทีป่รกึษาสมาคมศษิยเ์กา่โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์

 
  
 การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้
 ต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิททีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: ไมม่ ี
 การถอืหุน้ในบรษัิท    : ไมม่ ี
 ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ ี  
 ขอ้พพิาททางกฎหมาย  : ไมม่ ี
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2. ชือ่   :  นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล  
อาย ุ    :  66  ปี 
ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้   :    44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธนิ  ต.ปากเพรยีว  อ.เมอืง  จ.สระบรุ ี18000 
ต าแหน่ง    :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วฒุกิารศกึษา   :  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบ์ัณฑติ  สาขาไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
     ปรญิญาโทพาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผา่นการอบรม  :  หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่123/2016 
ประวตักิารท างาน  
 2558 –ปัจจบุนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
     2540-2556    ผูช้ว่ยผูจั้ดการทั่วไปบมจ.ไทยไวรโ์พรดคัท ์
 2528-2540   ผูจ้ัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวรโ์พรดคัท ์
 2521-2528   หัวหนา้แผนกซอ่มไฟฟ้า บรษัิทเหล็กสยาม จ ากดั 
 2520-2521   วศิวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
 2518-2520   วศิวกรองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย    
      

  
      การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ 
 ต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิททีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: ไมม่ ี
 การถอืหุน้ในบรษัิท    : ไมม่ ี
 ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ ี  
 ขอ้พพิาททางกฎหมาย  : ไมม่ ี
 
   
 

 
3. ชือ่  :  นางไทศกิา ไพรสงบ 
 อายุ  :  67 ปี 
 ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้  :  เลขที ่55, 55/1 หมู ่2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้  
     อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
 วฒุกิารศกึษา  :  ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสีเทอรน์เอเชยี 
 ผา่นการอบรม  :  หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบรษัิทไทย(IOD)  

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่15/2004 
    หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)   

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่7/2005 
 
 ประวตักิารท างาน   
 2547– ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระบรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี จ ากัด  
 2542 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษัิทบญุศริเิรยีลเอสเตส จ ากดั 
 
 2547 –2552   ผูจ้ัดการฝ่ายธรุกจิขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจ ากัด (มหาชน) 
 
 2545 – 2546   ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 2543 – 2544   ผูจ้ัดการฝ่ายธรุกจิ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้  
 ต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิททีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: ไมม่ ี
 การถอืหุน้ในบรษัิท    : ไมม่ ี
 ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่: ไมม่ ี  
 ขอ้พพิาททางกฎหมาย  : ไมม่ ี
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     นยิามกรรมการอสิระ 
 
 กรรมการอสิระ คอื กรรมการทีไ่มไ่ดบ้รหิารจัดการบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  เป็นอสิระตอ่การบรหิารจัดการและผูถ้อื

หุน้สว่นใหญแ่ละไมม่ธีรุกจิกบับรษัิทซึง่อาจจะท าใหผ้ลประโยชนข์องบรษัิท และ/หรอืผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ตอ้งลดลง 
  
 โดยคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษัิท ไดก้ าหนดขึน้เทา่กบัขอ้ก าหนดขัน้ต า่ของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย กลา่วคอื 
 
1. ตอ้งถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีใ้ห ้

นับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 
2.เป็นกรรมการทีไ่มม่สีว่นร่วมในการบรหิารงานในบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้ราย

ใหญข่องบรษัิท รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ าจากบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม บรษัิทที่
เกีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท เชน่กรรมการผูจั้ดการของบรษัิท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบไดเ้นือ่งจากกรรมการ
ผูจ้ัดการเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงตอ่การบรหิารเป็นตน้ 

 
3. เป็นกรรมการทีไ่มม่ผีลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงาน

ของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทและรวมถงึไมม่ผีลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีในลักษณะขา้งตน้
มากอ่นในระยะเวลา 1 ปี กอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบเห็นวา่ 
การเคยมผีลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอสิระ 

 
4. เป็นกรรมการทีไ่มใ่ชเ่ป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินทิของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 
 
5. เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพือ่รักษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษัิทผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอื

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 
 
6. สามารถปฏบิัตหินา้ที ่แสดงความเห็นหรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษัิท โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินทิของบคุคล
ดงักลา่ว 
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เง ือ่นไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 

Document or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 
Entitled to Attend Meeting 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  เรือ่ง  ขอ้พงึปฏบิัตสิ าหรับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจด
ทะเบยีน  ลงวนัที ่19 กมุภาพันธ ์2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนยดึถอืแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีซึง่จะเป็นการสรา้งความ
เชือ่มั่นใหเ้กดิขึน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย และเพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส ชอบธรรม  และเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้  บรษัิทจงึเห็นควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผู ้
ถอืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติอ่ไปทัง้นี้ บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผันการยืน่
แสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุแตล่ะรายตามทีบ่รษัิทจะพจิารณา
เห็นสมควร 
 The Policy of the Board of The stock Exchange of Thailand.  Dated 19th 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. วธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุไดต้ัง้แต ่
เวลา 13.00 น. จนถงึ เวลา 14.00น. ของวนัศกุรท์ี ่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. เงือ่นไขและวธิกีารมอบฉันทะ 
 
2.1 บคุคลธรรมดา/ Natural person 
          1)  ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทย/ Thai nationality 
 (ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้อืหุน้(บตัรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ) 

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or 
identification card of state enterprise officer);or 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
 ของผูรั้บมอบอ านาจ 
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy 

 
2)   ผูถ้อืหุน้ชาวตา่งประเทศ/ Non-Thai nationality 
 (ก) หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้/ Passport of the shareholder; or 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

 ของผูรั้บมอบอ านาจ 
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy 

 
2.2 นติบิคุคล/ Juristic person  
          1)  นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 
 (ก) หนังสอืรับรองนติบิคุคล ออกใหไ้มเ่กนิ 30 วนั โดยกรมทะเบยีนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce;  

and 
(ข) บตัรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะ

พรอ้มบตัรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ 
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)  นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand 
 (ก) หนังสอืรับรองนติบิคุคล /  Corporate affidavit; and 

(ข) บตัรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะ
พรอ้มบตัรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ 
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 
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ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรับรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจั่ดท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมกีารรับรอง

ลายมอืชือ่โดยโนตารพัีบบลคิ 
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. การออกเสยีงลงคะแนน / Voting procedure 
ในการลงคะแนนเสยีงทกุคราว หรอืในแตล่ะวาระการประชมุ ผูถ้อืหุน้รายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กับจ านวนหุน้ทีต่นถอื(โดยถอืวา่หุน้
หนึง่มเีสยีงหนึง่) 
In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding share 
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ขอ้บงัคบับรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 
ขอ้บงัคบับรษิทั 

หมวดที ่3 คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 12.  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะ
พงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ใหมใ่นครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้13. ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม
สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกใกลท้ีส่ดุกับสว่น 1 ใน 3 
 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหใ้ชว้ธิจัีบสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้
 
ขอ้14. กรรมการมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนใน
ลกัษณะอืน่ ตามขอ้บงัคับหรอืเปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดรั้บเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 
 
ขอ้18. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 
หมวดที ่4 การประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 24.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีอง
บรษัิท 
 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้
ทัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กนั
ท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตใุนการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้ห ้
ชดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1เดอืนนับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 25.  ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสอืนัดประชมุ ระบสุถานที ่วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่ง
ทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มรายละเอยีดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่พจิารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไมน่อ้ยกวา่ 7วนักอ่นวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนัด
ประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กัน 3 วนั กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถจัดประชมุ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญข่องบรษัิทหรอืจังหวดัอืน่ทั่วราชอาณาจักร 
 
ขอ้26. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุได ้หนังสอืมอบฉันทะ
จะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 หนังสอืมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
 
ขอ้ 27.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้
รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่
หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองค์
ประชมุ 
 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึ  1 ชัว่โมงจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้มาร่วมประชมุไมค่รบ
องคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นระงับไป ถา้หากการประชมุนัน้
มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม ่และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี้ไมบ่งัคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธานกรรมการน่ังเป็นประธานทีป่ระชมุ ถา้ไมม่ปีระธานกรรมการหรอืประธานกรรมการมไิดเ้ขา้
ประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไมม่ ี
หรอืมแีตไ่ม่อาจปฏบิัตหินา้ทีไ่ดก็้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นประธาน 
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ขอ้28.ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีงและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ให ้
ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า  แกไ้ข  หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่ าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้มาจัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการรวม กจิการกับบคุคลอืน่โดยมวีัตถปุระสงคจ์ะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคับ 
(จ) การเพิม่หรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

 
ขอ้ 29. กจิการอนัทีป่ระชมุสามัญประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 
(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุของรอบปีบรษัิททีผ่า่นมา 
(3) เลอืกตัง้กรรมการแทนการทีอ่อกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(4) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) กจิการอืน่ ๆ  
 

หมวดที ่ 5 การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ี
 
ขอ้ 30. รอบบัญชขีองบรษัิท เริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม ของทกุปี 
 
ขอ้31. บรษัิทตอ้งจัดใหม้กีารท าและเก็บรักษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัช ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ และตอ้งจัดท างบดลุและ
บญัชกี าไรขาดทนุ อยา่งนอ้ยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดอืนอนัเป็นรอบปีบญัชขีองบรษัิท 
 
ขอ้32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดลุและงบบญัชกี าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ ในการประชมุสามัญประจ าปี เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบบัญชกี าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชตีรวจสอบ
ใหเ้สร็จกอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจัดสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและงบบัญชกี าไรขาดทนุทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้พรอ้มรายงานการตรวจสอบบัญชขีองผูส้อบบัญช ี
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 34. ผูส้อบบญัชมีหีนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททกุครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดลุ งบบัญชกี าไรขาดทนุ และ
ปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษัิทเพือ่ชีแ้จงการตรวจสอบบญัชตีอ่ผูถ้อืหุน้ ใหบ้รษัิทจัดสง่รายงานและเอกสารของบรษัิททีผู่ถ้อืหุน้จะพงึ
ไดรั้บในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แกผู่ส้อบบญัชดีว้ย ผูส้อบบัญชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืด ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ 
ของบรษัิท 
 
ขอ้35. หา้มมใิหแ้บง่เงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมใิหแ้บง่เงนิปันผล
การจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมือ่เห็นวา่บรษัิทมกี าไรสมควรพอทีจ่ะท า
เชน่นัน้ และรายงานใหท้ี ่ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระท าภายใน  1 เดอืนนับแตว่นัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้
เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพด์ว้ย มใีหค้ดิดอกเบีย้แกบ่รษัิท หากการ
จา่ยเงนิปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
 
ขอ้36.บรษัิทจะตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิ
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ีจนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย9 

 
 

แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุม ณ หอ้งประชุม (SILK1) ไบเทค บางนา 
 

เลขที ่88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 
 
 
 

 
 

 
 

MEETING  ROOM : SILK1 


