
 

วนัท่ี  14 มีนาคม 2562 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

2. แบบรายงานประจ าปี 2561 พร้อมทัง้งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้
ตรวจสอบบญัชี 

3. ข้อมลูกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง  
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วธีิการมอบฉนัทะ การ

ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

 
ด้วยบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 

เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ MR211 - MR212 ณ สถานท่ี ไบเทค บางนา เลขท่ี 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, 
เขตบางนา กทม. 10260 เพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
 
ระเบียบวาระการประชุม 

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามระเบียบท่ีประชมุผู้ถือหุ้นต้องพจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561โดยได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่มีการบนัทึกรายงานอย่างถกูต้อง 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 

2561 ของคณะกรรมการ 



 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการได้จดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ส าหรับปีท่ีผ่านมาเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของผล
ประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยในรอบปี 2561 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2561  
  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ขอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท
ฯและบริษัทย่อย ส าหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ทัง้นีเ้พ่ือให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทฯ จดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัประจ าปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ส าหรับรอบระยะเวลาสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินบริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทนุ
สทุธิประจ าปี 2561 จ านวนเงิน 72,452,535.75 บาท ซึ่งไมเ่ข้าเกณฑ์ของบริษัทส าหรับการจา่ยเงินปันผล 
เน่ืองมาจากผลการด าเนินงานกิจการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561  
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา  ปี 2560  ปี 2561 
อตัรา (บาทตอ่หุ้น)               N/A        0.12 
หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีเงินปันผลได้เน่ืองจากบริษัทได้
เสียภาษีไว้แล้วในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคณูย่ีสบิสว่นแปดสิบ                                                                              

 
วาระที่ 5   พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 13 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นทกุครัง้
กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสามหรือจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสามจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
โดยปีนีก้รรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1. นางไทศกิา  ไพรสงบ  กรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวชนญัญา ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการ 

 



 

 จ านวนครัง้และสดัส่วนการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการทัง้ 2 ท่าน ในปี 2561 (จดัประชมุรวม 5 ครัง้) 
    จ านวนครัง้ท่ีเข้า

ร่วมประชมุ 
จ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

1. นางไทศกิา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ 5/5 15 ปี 
2. นางสาวชนญัญา ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการ  5/5    3 ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 
2 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

  
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามข้อบงัคบับริษัทข้อท่ี14 กรรมการมีสทิธ์ิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบตัหิน้าท่ี ซึ่ง

คา่ตอบแทนได้แก่ เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนอ่ืน โดยมีคณะอนกุรรมการสรรหาเป็นผู้
พจิารณาโดยยดึหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการพจิารณาจาก หน้าท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ ผล
ประกอบการของบริษัทฯในแตล่ะปี รวมถึงการเทียบเคียงคา่ตอบแทนให้อยู่ในระดบัเดียวกบักลุม่อตุสาหกรรม 
ทัง้นีใ้นเบือ้งต้นได้ก าหนดคา่ตอบแทนรวมในวงเงินจ านวนไมเ่กิน 4,000,000.- บาทตอ่ปี ซึ่งเป็นอตัราเดมิเม่ือ
เทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี ้ 
1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงินไมเ่กิน   40,000.00 บาท / เดือน 
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงินไมเ่กิน   20,000.00   บาท / เดือน 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปี 2562 ปี 2561 
1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน ) 40,000.00 40,000.00 
2) กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ (รายเดือน )   20,000.00 20,000.00 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็น
ควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ก าหนดยอดรวมทัง้สิน้วงเงินจ านวน
ไมเ่กิน 4,000,000.- ล้านบาท โดยแบง่เป็น 
1) ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงินไมเ่กิน   40,000.00 บาท / เดือน 
2) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จ านวนเงินไมเ่กิน   20,000.00   บาท / เดือน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนหรือค่าสอบบญัชีในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ มีประกาศไว้เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จดัให้หมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 5 ปี โดยบริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม ่หรือรายเดมิก็ได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายช่ือบริษัทผู้สอบบญัชีให้มีการแต่งตัง้ โดยพิจารณาถึงคณุสมบัติอ่ืน ๆ ของ
ผู้สอบบญัชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีได้ก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตัง้ ผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทต่อเน่ือง เน่ืองจากมี



 

ผลงานการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ และค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเหมาะสมกับปริมาณงานเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตด ารงครบต าแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 ครบวาระให้เปล่ียน
และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม ่โดยมีรายช่ือดงันีค้ือ  
1) นางสาวปิยนชุ เกษมศภุกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6303 
2) นางสาวรุ้งตวนั        บญุศกัดิเ์ฉลมิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6031 
ทัง้นี ้ ผู้ตรวจสอบบญัชีดงักลา่ว เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีรายเดมิและรายเดียวกบัปีท่ีผ่านมาของบริษัท นอกจากนี ้
ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอให้มีการแตง่ตัง้โดยท่ีประชมุจะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ดีผู้สอบบญัชีตาม
รายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหรือมีส่วนได้
เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ 
1) นางสาวปิยนชุ เกษมศภุกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6303 
2) นางสาวรุ้งตวนั        บญุศกัดิเ์ฉลมิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6031 
ในนามส านักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และ
ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท เน่ืองจากผู้สอบบญัชีมีความประสงค์จะ
ปรับคา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบบญัชีจากอตัราเดมิเพ่ือให้เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีเป็นปัจจบุนั  

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปี 2562 ปี 2561 
1) ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีในการตรวจสอบบญัชี 2,000,000 1,850,000.- 

             
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความ
ประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตามแบบใบมอบ
ฉนัทะ และย่ืนตอ่บริษัทฯ ก่อนเร่ิมการประชมุด้วย 
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
    บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

     
 

          (นายวีระชยั  สธีุรชยั) 
             ประธานกรรมการ  



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2561 

ของ 

บรษิัท เอเซีย เมทลั จ  ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 
ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. ณ หอ้งประชุม SILK1  
สถานท่ี ไบเทค บางนา 88  บางนา-ตราด กม.1 บางนา กทม.10260 
 

เร่ิมการประชุม 
นายวีระชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการบริษัท รบัหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษัทท่ีเขา้รว่มประชุมมีรายนามดังน้ี 
 

กรรมการบริษัทท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. คุณวีระชยั  สุธีรชยั                  ประธานกรรมการ 
2. คุณพิบูลศกัด์ิ        อรรถบวรพิศาล     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. เรือตรีหญิงสุรี       บูรณธนิต              กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. คุณไทศิกา           ไพรสงบ                กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. คุณชูศกัด์ิ            ยงวงศไ์พบูลย ์       กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
6. คุณเพ็ญจนัทร ์     ยงวงศไ์พบลูย ์      กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. คุณชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์       กรรมการ 
8. คุณเมธิกานต์ ชุติพงศสิ์ริ  กรรมการ 
9. คุณวนันารี          ทิพยสุ์วรรณ         ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 
10. คุณชิดชนก โทม้ะวงศ ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
11.    คุณราตรี            จารุวนากุล             ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
12.    คุณสุนทร           ค าพิพจน์               ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1.   นางสาวรุง้ตวนั          บุญศกัด์ิเฉลิม                 ตวัแทนผูต้รวจสอบบญัชี  
                                                                    บริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั   
 

ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษัทไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม เน่ืองจากลาป่วย 
1.   นายพสิษฐ์          ชยัชนะศิริวิทยา           ส านักงาน บริษัท บีซี บิซซิเนส แอนด ์ลอร ์จ ากดั 



 
 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุมรายงานจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมให้

ท่ีประชุมทราบโดยเลขานุการฯไดร้ายงานวา่จ านวนผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 46  
ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 346,017,700 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.07 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษัท (หุน้ของบริษัทมีจ านวนทั้งส้ิน 480,096,277 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 27 ซ่ึง
ก าหนดไวว้่าในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และ
ตอ้งมีหุน้รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้
ถือหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและใหเ้ลขานุการของบริษัท
ช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีมีหรือท่ีไดร้บัมอบฉันทะมาโดยถือวา่หน่ึงหุน้เท่ากับหน่ึง
เสียงทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้รบัมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจ านวนหุน้เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง
ไดแ้ละในการลงมติในแต่ละวาระขอใหท้่านผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายก
มือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ยกมือจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบและประธาน
ในท่ีประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

นอกจากน้ีก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ันๆ
ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซักถามกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซักถามหรือ
แสดงความเห็นดว้ยทุกครั้ง 

และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนท่ีกล่าวถึงการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผูนั้บคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนดังน้ันในการนับ
คะแนนในท่ีประชุมน้ี ขอใหท้่านผูเ้ขา้ประชุม 2 ท่าน อาสาสมคัรเขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนตลอดการ
ประชุมน้ี ซ่ึงมีผูอ้าสา 2 ท่าน คือ นางสาวจินตนา อ าไพ และ นางสาวเสาวณีย ์แจงดาว เป็นสกัขีพยานในการนับ
คะแนน จึงเชิญผูเ้ขา้ประชุมผูเ้ป็นสกัขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานัง่ท่ีบริเวณโต๊ะนับคะแนน  
  

 ประธานไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี  
 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2560 
ประธาน ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงได้

ประชุม เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดของส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้ม
หนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

  มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2560 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 346,017,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 

 
 



 
 

วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีท่ีผ่านมา และรายงาน
ประจ  าปี 2560 ของคณะกรรมการ 

ประธาน ไดม้อบหมายให ้ นางวนันารี ทิพยสุ์วรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผูร้ายงานใหท่ี้
ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี ในรูปแบบ CD-ROM ท่ีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

• บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 5,098.44 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 27.58 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 0.54 ของรายไดร้วมท่ีลดลง 

• โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ เท่ากบั 4,753.28 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 275.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.16  

• ค่าใชจ้่ายในการขาย ในปี 2560 เท่ากบั 70.17 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1.06 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ย
ละ 1.49 

• ในสว่นของค่าใชจ้่ายในการบริหาร ตน้ทุนทางการเงิน และอ่ืนๆ  ในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมี
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจ านวน 124.15 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 44.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
26.29 ของมูลค่าท่ีลดลง  

• บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรส าหรบัปีทั้งส้ิน 152.50 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 196.80 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 56.34  

• ในสว่นของสินทรพัย ์ บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสินทรพัยร์วมทั้งส้ิน 3,840.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีกอ่น 
107.34 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 2.88 โดยแบ่งเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน 2,412.20 ลา้นบาท และ
สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนจ านวน 1,428.35 ลา้นบาท  

• หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีทั้งส้ิน 1,907.01 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  51.07 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 2.75 โดยแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจ านวน 1,886.29 ลา้นบาท และ หน้ีสินไมห่มุนเวียน
จ านวน 20.72 ลา้นบาท 

• ในสว่นของผูถื้อหุน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 1,933.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนจ านวน 56.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 ของสว่นผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการทั้งส้ิน จ านวน 5,064.51 ลา้นบาท โดย
มีปริมาณการจ าหน่ายทั้งส้ิน 265,479 ตนั ลดลงจากปีก่อนจ านวน 58.05 ตนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.94  
โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีโครงสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ประเภทดงัต่อไปน้ี 

รายไดจ้ากการจ าหน่าย ท่อเหล็ก จ านวน 2,415.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 121.77 ลา้น
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.31 โดยมปีริมาณการจ าหน่ายเท่ากบั112,181 ตนั  

รายไดจ้าการจ าหน่ายตวัซี  มูลค่า 449.48 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 266.32 ลา้นบาท หรือ 
ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 37.21 โดยมีปริมาณการจ าหน่าย 22,499 ตนั ลดลงจากปีก่อน 17,245 ตนั หรือคิด
เป็นสว่นท่ีลดลงเท่ากบั 43.39 

รายไดจ้าการจ าหน่ายศูนย์บริการเหล็ก จ านวน 2,136.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 70.81 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นรอ้ยละ 3.43 โดยมีปริมาณการจ าหน่าย จ านวน 126,477 ตัน ลดลงจากปี
ก่อนจ านวน 36,448 ตนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.37 และรายไดจ้ากการจ าหน่ายเหล็กประเภทอ่ืน ๆ มูลค่า 



 

       ปี 2560          ปี 2559          ปี 2558

วดัสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เทา่ 1.28 1.27 1.07
อตัราส่วนเงนิทนุหมนุเวียนเร็ว (Quick Ratio) เทา่ 0.63 0.69 0.77
วดัอตัราการท าก าไร
อตัราก าไรข ัน้ตน้ (Gross Profit Margin) % 6.15 12.11 1.62
อตัราก าไรสุทธิ (ขาดทนุ) (Net Profit Margin) % 3.01 6.86 -4.11
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) % 3.97 9.36 -5.79
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return On Equity or ROE) % 7.89 18.61 -11
วดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน
อตัราหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable 
Turnover)

เทา่ 8.53 7.35 6.46

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ days receive วนั 43 50 57
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลอื (Inventory Turnover) เทา่ 4.32 5.8 4.31
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย่ (Average Collection Period) วนั 85 63 85
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี Payable turnover เทา่ 6.58 10.21 14.04
ระยะเวลาช าระหน้ี Payable payment period วนั 56 36 26
Cash Cycle วนั 71.85 76.83 115.19
วิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม (Debt to 
total Asset Ratio)

เทา่ 0.5 0.5 0.9

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to 
Equity ratio : D/E )

เทา่ 0.99 0.99 0.9

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (Interest 
Coverage Ratio)

เทา่ 6.01 17.05 -4.44

อตัราส่วนทางการเงิน

 
62.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นรอ้ยละ 239.26 ปริมาณการจ าหน่าย 
4,322 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1,885 ตนัหรือคิดเป็นสดัสว่นท่ีเพ่ิมข้ึน รอ้ยละ 77.35 

 
• ในสว่นของอตัราสว่นทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงัน้ี 

 

 
 



 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯและบริษัทย่อย ปี 2560 ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีไดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างวนันารี ทิพยสุ์วรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูเ้สนอรายงานใหท่ี้
ประชุมรบัทราบและพิจารณาอนุมติังบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัปรากฏในงบการเงิน
ประจ าปี 2560 ท่ีไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 346,007,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9971 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0029 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 

วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล  ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ  าปี 2560 
 ประธาน ไดม้อบหมายให ้ คุณชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบูลย ์ในฐานะผูบ้ริหารเป็นผูเ้สนอรายละเอียด ต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ 

คุณชูศกัด์ิ ไดช้ี้แจง ถึงผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2560 
จ านวนเงิน 116,841,532 บาท ตามขอ้ก าหนดของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 36 ซ่ึงบริษัทฯ ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินทุนส ารอง
ตามกฎหมายรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ซ่ึงทางบริษัทจดัสรรไวค้รบตามจ านวนแลว้ และบริษัทท าการ
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 57,611,553.24 บาท 
หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทคือไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 50 

 
ขอ้มูลเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา  

 
ปี 2560 ปี 2559  

อตัรา(บาทต่อหุน้) 0.12 0.20 

มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลด าเนินงานประจ าปี 
2560 ตามท่ีประธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 346,017,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 13 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

ทุกครั้งกรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 



 

 
รายช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
1. นายพิบูลศกัด์ิ              อรรถบวรพิศาล                ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 
3. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต       กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 
     5.1 คุณพิบูลศกัด์ิ ออรถบวรพิศาล  เขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทเหมือนเดิม 

เห็นดว้ยจ านวน 346,017,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9999 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0001 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 5.2 คุณชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบูลย ์ เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม 

เห็นดว้ยจ านวน 269,307,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9970 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0001 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0029 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

หมายเหตุ : เพ่ือความโปรง่ใสในท่ีประชุมขอใหน้ายชูศ กด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ ซ่ึงมีจ านวนหุน้ 76,700,000 หุน้ งดออกเสียง
ในวาระท่ี 5.2 
 

 5.3 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทเหมือนเดิม 

เห็นดว้ยจ านวน 345,997,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9940 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 20,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0060 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 

ค าถาม (คุณปิยะวรรณ ดารารศัมี ท าหนา้ท่ีอาสาพิทักษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ สมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย ) ขอทราบแนวนโยบาย
ของทางบริษัทในเรื่องกรรมการโดยขอเจาะจงไปท่ีกรรมการอิสระ ซ่ึงท างานมามากกวา่ 9 ปี 

• มีแนวนโยบายความเป็นอิสระอยา่งไร 
• มีแนวทางบริหารงานสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์นวทางของบริษัทหรือไม่ 
• จุดเด่นกรรมการของกรรมการอิสระท่ีต่ออายุมากกวา่ 9 ปี 

ค าตอบ (คุณวีระชยั สุธีรชยั ) ไดช้ี้แจง้ในท่ีประชุมเรื่องนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมาด ารงต าแหน่งมากกวา่ 9 ปี 
ข้ึนอยูปั่จจยัดงัต่อไปน้ี 

1. โดยดูจากผลการด าเนินงานของแต่ละท่าน ประกอบแต่ละท่านใหค้วามส าคญักบัการเขา้รว่มประชุมทุกครั้ง 
พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็น เพ่ือชว่ยทางทีมบริหารทุกครั้งท่ีมีการประชุมกนั ท่ีทางทีม
คณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นล าดบัแรก 

2. ประสบการณข์องแต่ละท่านไดช้ี้แนะในการท างานใหเ้ป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง เพ่ือใหบ้ริษัทมผีลประกอบการ และ/
หรือผลก าไรท่ีดีข้ึน 

3. คณะกรมการตรวจสอบแต่ละท่านยงัคงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แนะน าขอ้บกพรอ่งอยา่งเป็นอิสระ ใน
ฐานะผูท้รงคุณวุฒิและวยัวุฒิ 

 



 
 
วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี  2561 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ท่ี 14 ท่ีกรรมการมีสิทธิ ไดร้บัค่าตอบแทน และเน่ืองจากคณะกรรมการ , 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งท าหนา้ท่ีในการรว่มประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการเดิน
ทางเขา้รว่มประชุมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆอีก จ าเป็นตอ้งมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการ ซ่ึงทางคณะกรรมการเห็นควร
อนุมติัค่าตอบแทนไวไ้มเ่กิน 4 ลา้นบาทตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 

 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท  
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท  
     จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
มต ิ      ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีประธานไดเ้สนอมา
ขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 346,007,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9971 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0029 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 
 

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ  าปี  2561 
ประธานไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ 

เห็นควรแต่งตั้ง ผูต้รวจสอบบญัชี คือ 
1) นางสาวรุง้ตวนั        บุญศกัด์ิเฉลิม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6031 
2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6303 

 

สืบเน่ืองมาจาก นายบุญเลิศ แกวพ้นัธพ์ฤกษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4165 ด ารงครบต าแหน่งเป็น
ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ครบวาระใหเ้ปล่ียนและแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม ่ 

ในนามส านักงาน บริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดัเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 มีความประสงคจ์ะปรบัค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
บญัชีจากอตัราเดิมเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานท่ีเป็นปัจจุบนั เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,850,000 บาท  

มติ         ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ตามท่ีประธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 346,007,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9971 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0029 ของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 
ค าถาม (คุณ ปิยะวรรณ ดารารศัมี ท าหนา้ท่ีอาสาพิทักษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ สมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย ) เรื่องการปรบัข้ึนค่า
ตรวจสอบบญัชี จาก 1.65 ลา้นบาท เป็น 1.85 ลา้นบาท 
ค าถาม: ค่าตรวจสอบบญัชีปีน้ี 2561 เป็น 1.85 ลา้นบาท ท่ีข้ึนมา 0.2 ลา้นบาท น้ันบริษัท มีธุรกิจ หรืองานอะไร
เพ่ิมเติมท่ีส านักงานตอ้งตรวจสอบเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ค าตอบ (คุณชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์) ไดช้ี้แจง้ท่ีประชุมดงัน้ี 



 

• ธุรกรรมของบริษัทปี 2560 มีเพ่ิมข้ึนมากข้ึน  
• จ านวน transaction การขาย/การบริหารจดัการความเส่ียง/จ านวนลูกคา้มากข้ึน 
• บริษัทรว่มทุน ( Prime Steel Mill Co.,Ltd.) มีกิจกรรมเยอะมากข้ึน/บริษัทในเครือ ( Grand Asia Processing 

Center Co.,Ltd.) ซ่ึงก าลงัขยาย และยอดก็เป็นท่ีน่าพอใจ 
 
ค าถาม: จากคุณก่อเกียรต์ิ พิทยะอาภรณ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเรื่องก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง โดยก าไรขั้นตน้ปี 2560 ลดลงเยอะ
มาก ประมาณ 40% ทั้งท่ียอดขายไมไดเ้ปล่ียนแปลงอะไรมากมาย เพราะเหตุหลกัอะไรท่ีท าใหก้ าไรขั้นตน้ลดลงมากมาย
ขนาดน้ี 
ค าตอบ : จากคุณชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ช้ีแจง้ท่ีประชุมดงัน้ี 

• กลุ่มอุตสาหกรรม รบัผลกระทบจากราคาเหล็กท่ีผนัผวน ท าใหปี้ 2557 ถึง ปี2558 สง่ผลใหท้างบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน และในปี 2559 ทางบริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียง จึงท าใหมี้ก าไรประมาณ 340 
ลา้นบาท และปี 2560 กลบัสูส่ภาวะการทรงตวั ไมส่วิง /  

• ภายใน 3-4 ปีผ่านมา ทางบริษัทไดด้ าเนินการปรบัปรุงการคา้ทรงตวั ดงัน้ันการท างาน ปี 2560ผูป้ระกอบการ
กลุ่มเหล็กมีทิศทางผลประกอบการเกาะกลุ่มกนั บางบริษัทก็ใกลเ้คียง บางบริษัทก็อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวา่ ซ่ึงทาง
บริษัทอยูใ่นทิศทางท่ีดีกวา่ อีกทั้งก าไรขั้นตน้เป็นไปตามทิศทางของตลาดโลก แต่คงไมท่ั้งหมด ซ่ึงทางบริษัทได้
จดัท าแผนกลยุทธ ์และ แผนธุรกิจเพ่ือรองรบัความเส่ียง 

 
ค าถาม: จากคุณก่อเกียรต์ิ พิทยะอาภรณ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองสงครามการคา้ระหวา่ง จีน และ อเมริกา ตั้งก าแพงภาษี
เหล็ก มีผลกระทบกบับริษัทหรือไมอ่ยา่งไร และบริษัทมีแผนการจะท าอยา่งไร 
ค าตอบ : จากคุณชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ช้ีแจง้ท่ีประชุมดงัน้ี 

• มีผลกระทบกบับริษัทพอสมควร เรามีการป้องกนัอยูแ่ลว้ 
• บริษัทเขา้รว่มลงทุนก่อตั้ง Prime Steel Mill Co.,Ltd. ประกอบกิจการผลิตเหล็กมว้นด าหนา้แคบ สง่ผลใหท้าง

บริษัทบริหารจดัการเรื่องตน้ทุนท่ีต า่ 
• บริษัทมีการปรบัปรุงภายในใหไ้ปสูยุ่ด 4.0 ตามนโยบายรฐัาล ซ่ึงเราเตรียมพรอ้มท่ีจะรบัการเปล่ียนแปลง เชน่ 

นวตักรรม/การพฒันาคน / พฒันาระบบการจดัการ/ ระบบท่ีปรึกษา/ พฒันาระบบ HR/ เครื่องจกัร 
Automation และ แผน PM โดย Outsource/ ระบบ Warehouse / Model trade/ Supply Chain 

 
ค าถาม: จากคุณก่อเกียรต์ิ พิทยะอาภรณ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเรือ่งแนวโนม้ผลประกอบการปี 2561 เป็นอยา่งไร 
ค าตอบ : จากคุณชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ช้ีแจง้ท่ีประชุมดงัน้ี 

• ปี 2561 เป็นปีแห่งความเปล่ียนแปลง เชน่ สรา้งคน และ ระบบต่างๆ เพ่ือรองรบันโยบายของภาครฐั และการ
แขง่ขนัท่ีสูงข้ึน 

• ในไตรมาส1/2561 สถานะเหล็กพลิกผลนั ไมค่่อยดีนัก เราตอ้งมียุทธศ์าสตรเ์พ่ือป้องกนัความเส่ียง 
ค าตอบ : จากคุณวีระชยั สุธีระชยั ประธานกรรมการบริษัทไดช้ี้แจง้ท่ีประชุมดงัน้ี 

• ในรอบ 2-3 ปีท่ีผ่านมา ทางประเทศจีนลงมาเล่นในอุตสาหกรรมเหล็กสูงข้ึน ท าใหก้ารสง่ออกลน้โลก และ
นโยบายของประเทศจีนก็เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เราตอ้งเปล่ียนใหท้นั ซ่ึงรฐับาลจีนก็สัง่ปิดโรงงานท่ีเกิด
มลภาวะไปประมาณ 100 กวา่โรงงาน ประมาณ 150 ลา้นบาท ซ่ึงโรงผลิตขนาดเล็กไมมี่เงินจ่ายธนาคาร และ
รฐับาลกนัไมใ่หสิ้นคา้ดันราคาท่ีถูกกวา่ในประเทศท่ีจะใหบ้ริษัทในประเทศอยูใ่หไ้ด ้

 
 



 
 
วาระท่ี  8  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

 
ไมมี่ผูใ้ดเสนอเรื่องอ่ืนใดในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมประธานในท่ีประชุม นายวีระชยั  สุธีรชยั จึงกล่าว

ขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.25 น.  
                        

 ลงช่ือ _____________________________________   กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานในท่ีประชุม 
    (นายวีระชยั  สุธีรชยั ) 
                                                                             
   ลงช่ือ _____________________________________ เลขานุการบริษัท/ผูบ้นัทึกการประชุม 
           (นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ) 
 
 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
 ช่ือ  :  นางไทศกิา ไพรสงบ 
 อาย ุ  :  68 ปี 
 ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้  :  เลขท่ี 55, 55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแก้ว  
     อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 วฒุิการศกึษา  :  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเซีย 
 ผา่นการอบรม  :  หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)  

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 15/2004 
    หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 7/2005 
 
 ประวตักิารท างาน   
 2547– ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 – ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั  
 2542 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัทบญุศริิเรียลเอสเตส จ ากดั 
 
 2547 –2552   ผู้จดัการฝ่ายธรุกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจ ากดั (มหาชน) 
 
 2545 – 2546   ผู้จดัการฝ่ายพฒันา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 2543 – 2544   ผู้จดัการฝ่ายธรุกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การมี/ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้  
 ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
 การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ 
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไมมี่  
 ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไมมี่    
  



 

 
2. ช่ือ : นางสาวชนญัญา ยงวงศ์ไพบูลย์ 
 อาย ุ : 26 ปี 
 ต าแหน่ง : กรรมการ 
 วฒุิการศกึษา : ปริญญาตรี สาขาคณะพณิชย์ศาสตร์ และบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผา่นการอบรม : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 123/2016 เม่ือวันท่ี 25 

มกราคม 2559 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
  : หลกัสตูร ORIENTATION ส าหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL 

REPORTING รุ่นท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวชิาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 

 สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) : 4.54% 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

ระหวา่งผู้บริหาร 
: ลกูสาวของคณุชศูกัดิ ์และ คณุเพญ็จนัทร์ 

 ประวตักิารท างาน   
 2558 – ปัจจบุนั : ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จ ากดั 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____________________ 
Shareholder’s Registration No. 

เขียนท่ี_____________________________ 
Written at 
วนัท่ี _____เดือน __________พ.ศ._______ 
Date           Month  Year 

(1) ข้าพเจ้า__________________________สญัชาต_ิ_______อยู่บ้านเลขท่ี__________ถนน___________________ 
 I/We     Nationality         Residing at                 Road 
ต าบล/แขวง___________________อ าเภอ______________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 
Tambol/Khwaeng            Amphur/Ket     Province  Postal code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  
 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 
โดยเป็นผู้ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั________________เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of          Shares and have the rights to vote equal to         Votes as follows: 
 หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________เสียง 
 Ordinary share                               Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________เสียง 
 Preference share                   Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 Hereby appoint 

1) ช่ือ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                 age            years, 

อยู่บ้านเลขท่ี________________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
Residing at               Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย์_____________หรือ
Amphur/Ket       Province                              Postal code       or 
2) ช่ือ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

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

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20Baht 



 

3) ช่ือ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                 age            years, 

อยู่บ้านเลขท่ี________________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
Residing at               Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย์_____________หรือ
Amphur/Ket       Province                              Postal code       or 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม MR211 - MR212 ณ สถานท่ี
ประชมุ ไบเทค บางนา เลขท่ี 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual 
General Meeting of Shareholders. For the year 2019 on 29 April 2019 at 14.00 hrs. at Meeting Room (MR211 - 
MR212) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or Such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 

 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2018 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
วาระที่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและรายงาน 
   ประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการ  
Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 2018 

and annual report prepared by the Board of Director 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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



 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 

2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2561 

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 
31 December 2018 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
Agenda No.4 To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2018 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired by 

rotation 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

The appointment of all directors 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 



 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 The appointment of certain directors as follows: 
1. นางไทศกิา ไพรสงบ 
 Mrs.Taisika Praisangub 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
2. นางสาวชนญัญา ยงวงศ์ไพบลูย์ 

Miss Chananya  Yongvongphaiboon 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2019 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2019 and to fix their 

remuneration 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.8 Other business (if any) 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 



 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้า 
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. 

 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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. 
  

 

หมายเหตุ / Remarks 
 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไมส่ามารถ แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไว้ใน
ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 

ลงช่ือผู้มอบฉันทะ  /  
Grantor ‘s signed 

 ลงช่ือผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

 
……………………………….. 
(                                           ) 

………………………………… 
(                                             ) 

ลงช่ือผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 
 

 
………………………………. 
(                                           ) 

ลงช่ือผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

 
………………………………… 
(                                           ) 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม 
MR211 - MR212 ณ สถานท่ี ไบเทค บางนา เลขท่ี 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2019 shall be held on 29 April 2019 at  
14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - MR212) at Bitec Bangna,No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 
10260,or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
  
วาระท่ี______________
เร่ือง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
วาระท่ี______________
เร่ือง_______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไมเ่ห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
 
 
 



 

วาระท่ี______________
เร่ือง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไมเ่ห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

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

 
 
 

ลงช่ือผู้มอบฉันทะ  /  
Grantor ‘s signed 

 ลงช่ือผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

 
…………………………………. 
(                                           ) 

………………………………… 
(                                             ) 





 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____________________ 
Shareholder’s Registration No. 

เขียนท่ี_____________________________ 
Written at 
วนัท่ี _____เดือน __________พ.ศ._______ 
Date           Month  Year 

(1) ข้าพเจ้า__________________________สญัชาต_ิ_______อยู่บ้านเลขท่ี__________ถนน___________________ 
 I/We     Nationality         Residing at                 Road 
ต าบล/แขวง___________________อ าเภอ______________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_________ 
Tambol/Khwaeng            Amphur/Ket     Province  Postal code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  
 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 
โดยเป็นผู้ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั________________เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of          Shares and have the rights to vote equal to         Votes as follows: 
 หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________เสียง 
 Ordinary share                               Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั__________________________เสียง 
 Preference share                   Shares and have the rights to vote equal to                        Votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 Hereby appoint 

1) ช่ือ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                 age            years, 

อยู่บ้านเลขท่ี________________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
Residing at               Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย์_____________หรือ
Amphur/Ket       Province                              Postal code       or 
2) ช่ือ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

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

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20Baht 



 

3) ช่ือ_______________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                 age            years, 

อยู่บ้านเลขท่ี________________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________ 
Residing at               Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั_________________________รหสัไปรษณีย์_____________หรือ
Amphur/Ket       Province                              Postal code       or 

  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม MR211 - MR212 ณ 
สถานท่ี ไบเทค บางนา เลขท่ี 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual 
General Meeting of Shareholders for the year 2019 on 29 April 2019 at 14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - 
MR212) at Bitec Bang-na,No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260orsuch other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 

   
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ หุ้นสามญั_____________หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้_____________เสียง 
 Grant partial shares of Ordinary share           share, and have the rights to vote equal to      vote 
  

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2018 

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

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 
 



 
วาระที่  2  พจิารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 

2561 ของคณะกรรมการ 
Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 

2018 and annual report prepared by the Board of Director 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไมเ่ห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และ

รายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year ended 

31 December 2018 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไมเ่ห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
Agenda No.4 To consider omit the dividends payment for the operating results of year 2018 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไมเ่ห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retired  

by rotation 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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



 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
The appointment of all directors 
 เห็นด้วย___________เสียง    ไมเ่ห็นด้วย________เสียง    งดออกเสียง_________เสียง 

Approve                 Votes        Disapprove        Votes       Abstain                   Votes 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 The appointment of certain directors as follows: 
1. นางไทศกิา  ไพรสงบ 
 Mrs.Taisika  Praisangub 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
2.นางสาวชนญัญา  ยงวงศ์ไพบลูย์ 
Miss Chananya  Yongvongphaiboon 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2019 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไมเ่ห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2019 and to fix their 

remuneration 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไมเ่ห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 

 
 
 



 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.8 Other business (if any) 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไมเ่ห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
 

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นกรลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพจิารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า
ได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท 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 
         
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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



 

(2.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian. 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ า
ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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 าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
MR211 - MR212 ณ สถานท่ี  ไบเทค บางนา เลขท่ี 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2019 shall be held on 29 April 2019 at  
14.00 hrs.at Meeting Room (MR211 - MR212) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 
10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
  
วาระท่ี______________
เร่ือง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
     Approve               Disapprove        Abstain 
วาระท่ี______________
เร่ือง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
     Approve              Disapprove       Abstain 



 

 
วาระท่ี______________
เร่ือง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง  
     Approve Disapprove        Abstain 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

(                                                 ) (                                                 )

(                                                 ) (                                                 )

ผูร้บัมอบฉนัทะ/
Proxy

ผูร้บัมอบฉนัทะ/ 
Proxy

ลงชือ่/
Signed

ลงชือ่/
Signed

ลงชือ่/
Signed

ลงชือ่/
Signed

ผูม้อบฉนัทะ/
Grantor

ผูร้บัมอบฉนัทะ/
Proxy
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

เพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
1. ช่ือ   :  นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล  
อาย ุ    :  67  ปี 
ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้   :    44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบรีุ 18000 
ต าแหน่ง    :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วฒุิการศกึษา   :  ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาไฟฟ้าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผา่นการอบรม  :  หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 123/2016 
ประวตักิารท างาน  
 2558 –ปัจจบุนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
       2540-2556    ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปบมจ.ไทยไวร์โพรดคัท์ 
 2528-2540   ผู้จดัการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดคัท์ 
 2521-2528   หวัหน้าแผนกซ่อมไฟฟา้ บริษัทเหลก็สยาม จ ากดั 
 2520-2521   วศิวกรการไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 2518-2520   วศิวกรองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย    
      การมี/ไมมี่ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้
 ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
 การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ 
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไมมี่  
 ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไมมี่ 
 
2. ช่ือ  :  นางไทศกิา ไพรสงบ 
 อาย ุ  :  68 ปี 
 ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้  :  เลขท่ี 55, 55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแก้ว  
     อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 วฒุิการศกึษา  :  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเซีย 
 ผา่นการอบรม  :  หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)  

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 15/2004 
    หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   



 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 7/2005 
 ประวตักิารท างาน   
 2547– ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 – ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั  
 2542 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัทบญุศริิเรียลเอสเตส จ ากดั 
 
 2547 –2552   ผู้จดัการฝ่ายธรุกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจ ากดั (มหาชน) 
 
 2545 – 2546   ผู้จดัการฝ่ายพฒันา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 2543 – 2544   ผู้จดัการฝ่ายธรุกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การมี/ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้  
 ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
 การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ 
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไมมี่  
 ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไมมี่ 
 
3.  ช่ือ   : เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 
 อาย ุ   : 84 ปี 
 ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้   : เลขท่ี 55, 55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแก้ว  
     อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
 ต าแหน่ง   : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 วฒุิการศกึษา   : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการตา่งประเทศ) 
มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์  

      ผา่นการอบรม   : หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 19/2004 

    หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 18/2007 

     หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 17 (ACP) 
     รุ่นท่ี 18/2007 
     หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 17 (ACP)  
ประวตักิารท างาน  
 2547 –ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
   บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 



 

    บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
     กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิของสภาลกูเสือแห่งชาติ 
     กรรมการบริหารคณะกิจการลกูเสือชาวบ้าน 
     กรรมการสภามหาวทิยาลยักรุงเทพ 
     กรรมการสมาคมตดิตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย 
     ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
     ท่ีปรึกษาสมาคมต ารวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย 
     ผู้ประนีประนอมประจ าศาลจงัหวดัธญับรีุ 

  ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการกิจการลกูเสือ  
  คณะกรรมาธิการการศกึษาวฒุิสภา 
  ประธานกรรมการ หมูบ้่านจดัสรรวรบูลย์ 
  ท่ีปรึกษาสมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

 การมี/ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้
 ต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
 การถือหุ้นในบริษัท    : ไมมี่ 
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไมมี่  
 ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไมมี่ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย  เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ ถือ

หุ้นสว่นใหญ่และไมมี่ธรุกิจกบับริษัทซึ่งอาจจะท าให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง 
  

โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ได้ก าหนดขึน้เท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลา่วคือ 

 
1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้

นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 
2.เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้
เน่ืองจากกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผดิชอบโดยตรงตอ่การบริหารเป็นต้น 

 
3. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะ
ข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบเห็นวา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระ 

 
4. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติ
สนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
Document or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the 

Shareholder Entitled to Attend Meeting 
  

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง  ข้อพงึปฏิบตัสิ าหรับการจดัประชมุผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน  ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบตัท่ีิดี ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม  และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้น  บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัติอ่ไป
ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะผอ่นผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชุมแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพจิารณาเห็นสมควร 
  

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. วธีิการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ

ได้ตัง้แต ่เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวนัจนัทร์ท่ี 29  เมษายน 2562 
 A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection 

at the meeting form 13.00-13.50 hrs. on Monday, 29 April 2019. 
 

2. เง่ือนไขและวธีิการมอบฉันทะ 
2.1 บคุคลธรรมดา/ Natural person 

1) ผู้ถือหุ้นท่ีมีสญัชาตไิทย/ Thai nationality 
(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ถือหุ้น(บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ) 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer 
or identification card of state enterprise officer); or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ านาจ 



 

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

2)   ผู้ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ/ Non-Thai nationality 
(ก) หนงัสือเดนิทางของผู้ถือหุ้น/ Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ 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 นิตบิคุคล/ Juristic person  
          1)  นิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 
  (ก) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of 
Commerce; and 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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)  นิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand 
  (ก) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล /  Corporate affidavit; and 

(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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
  

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 

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 
 
ในการลงคะแนนเสียงทกุคราว หรือในแต่ละวาระการประชมุ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตน

ถือ(โดยถือวา่หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง) 
In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding 

share 
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ข้อบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง 

 
ข้อบังคับบริษัท 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 
 
ข้อ 12.  ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง 
(2)  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3)  บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า จ านวนการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ใหมใ่นครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ13.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วธีิจบัสลากกันวา่ผู้ ใด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระ
นัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ 
ข้อ14. กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท 
ข้อ18. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้ นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตใุนการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายใน 1เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 
ข้อ 25.  ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือ



 

พิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบไม่น้อยกว่า 7วนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพมิพ์ตดิตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุม ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอ่ืนทั่ว
ราชอาณาจกัร 
ข้อ 26. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในก ารประชุมได้ 
หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะ
เข้าประชมุ 
ข้อ 27.  ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และต้องมี
หุ้นรวมกนัไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง  1 ชั่วโมงจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งเข้ามาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับ
ไป ถ้าหากการประชมุนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้สง่หนังสือนดัประชมุไปยงัผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการนั่ งเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมไิด้เข้าประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้ นคนหน่ึงซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็น
ประธาน 
ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 



 

(2) พจิารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบริษัทท่ีผา่นมา 
(3) เลือกตัง้กรรมการแทนการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(4) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) กิจการอ่ืน ๆ  

 
หมวดที่  5 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
 
ข้อ 30. รอบบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
ข้อ 31. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดท า
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ อย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดลุและงบบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบดลุและงบบญัชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและงบบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ
บญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ข้อ 34. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ งบบญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารของ
บริษัทท่ีผู้ ถือหุ้ นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบง่เงินปันผลการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ี ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน  1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพมิพ์ด้วย มีให้คิดดอกเบีย้
แก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
ข้อ 36. บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
 

แผนที่สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม (MR211-MR212) ไบเทค บางนา 
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