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     วนัท่ี  26  มิถนุายน  2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย (1) ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
(2) รายงานประจ าปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560
และรายงานของผู้สอบบญัชี 

(3) ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่ (เอกสารประกอบส าหรับวาระท่ี 5) 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะและหนงัสอืแจ้งรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใช้เพื่อเข้าประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

(5) รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
(6) ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(7) แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
(8) แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมมีติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 (อาคารจอดรถ) เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

รายละเอียดทัว่ไป 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมี
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย (1) 
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้

บนัทกึถกูต้องเป็นจริง ตามสิง่ที่สง่มาด้วย (1) จงึ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

**งดแจกของช าร่วย** 



 

  

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
รายละเอียดทัว่ไป 
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี  ้

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตามสิง่ที่สง่
มาด้วย (2) 

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี  
 31 มีนาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบญัชี 

รายละเอียดทัว่ไป 
งบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี ซึง่ได้ผา่นการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว
โดยจดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินซึง่

ประกอบด้วยงบแสดงฐาะนการเงิน งบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และ
งบกระแสเงินสด ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560
และรายงานของผู้สอบบญัชี ตามสิง่ที่สง่มาด้วย (2) 

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4         พิจารณาเร่ืองเงินปันผล 
รายละเอียดทัว่ไป 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
48 ก าหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 383,000,000 บาท และมีทนุส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 38,300,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งตรง
ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงไมต้่องจดัสรรเพิ่มเติมอีก 



 

  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่
ก าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมา
ใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ ตามงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

บริษัทมีก าไรจ านวน 157,551,359 บาท เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท หกัด้วยเงินเงินปันผล
ระหวา่งกาลที่จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วจ านวน 0.14 บาท 
เป็นเงิน 53,620,000 บาท คงเหลอืเงินปันผลที่ต้องจา่ย
เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สบิสตางค์) 
เป็นเงิน 76,600,000 บาท (เจ็ดสบิหกล้านหกแสนบาท) 
โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 
19 มิถนุายน 2560 รวบรวมรายช่ือโดยวิธิปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 สงิหาคม 
2560 
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี
เงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทได้เสยีภาษีไว้แล้วในอตัรา
ร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิ ดงันัน้ เครดิตภาษีเงินปันผล = 
20/80 
 

ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2558 – 2559 มีดงันี 
รายการ ปี 2558 ปี 2559 

ก าไรสทุธิ (บาท) 103,640,380 157,551,359 
กนัเงินส ารองตามกฎหมาย  2,492,665 - 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.24 0.34 
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.10 0.14 
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท/หุ้น) 0.14 0.20 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 383,000,000 383,000,000 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 91,920,000 130,220,000 

อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 88.69 82.65 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 



 

  

วาระท่ี 5        พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและก าหนดอ านาจ
กรรมการ 
รายละเอียดทัว่ไป 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
21 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบัฉลาก สว่นปี
หลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในปี 
2560 นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 คน คือ  
(1) นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ ประธานกรรมการ  
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
(2) นายอนรุุธ วอ่งวานิช  กรรมการ 
(3) นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้เป็นการลว่งหน้า 
ระหวา่งวนัท่ี 18 เมษายน 2560 ถึงวนัที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยมีการประชาสมัพนัธ์
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ แตค่ณุสมบตัิของผู้ เสนอไม่ตรงตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด
ไว้ เนื่องจากไมไ่ด้มีการแสดงหลกัฐานการถือหุ้นมายงับริษัทฯ และผู้ เสนอช่ือไม่ได้กรอก
ข้อมลูรายละเอียดตามแบบเสนอช่ือ (แบบ ข.)  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีได้ร่วมกนัพิจารณาและเห็นชอบกบัข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาเลอืก นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ นายอนรุุธ วอ่งวานิช และ นายเลศิ นิตย์ธี
รานนท์ ซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่

 ทัง้นีร้ายละเอยีดเก่ียวกบั อาย ุวฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน ปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย (3) 

 อนึง่ ข้อบงัคบัของบริษัทได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมการบริษัทเป็น
แบบการใช้เสยีงข้างมาก 

5.2 เห็นสมควรก าหนดอ านาจกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทไว้คงเดิม ดงันี ้
   “นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสมนกึ ธนะสาร หรือ  

  นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

http://www.lohakit.co.th/


 

  

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6         พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 
รายละเอียดทัว่ไป 
ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน เบีย้ประชุม บ าเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตาม
ข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ 
 
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการ
ก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาหน้าที่  บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีผา่นมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลประกอบการของบริษัท จึงได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 แต่
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุคณะกรรมการ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่าที่ประชุมผู้
ถือหุ้นควรอนมุตัิให้จดัสรรค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับ
ปี 2560  ซึ่งข้อมลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 
2558 -  2560 มีดงันี ้
 

คา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2558 
(บาท) 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ (ตอ่ครัง้) 
- กรรมการ (ตอ่ครัง้) 

 
20,000 
10,000 

 
20,000 
10,000 

 
30,000 
20,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอ่ครัง้) 
- กรรมการ (ตอ่ครัง้) 

 
20,000 
10,000 

 
20,000 
10,000 

 
30,000 
20,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
- ประธาน (ตอ่ครัง้) 
- กรรมการ (ตอ่ครัง้) 

 
 

- 
- 

 
 

20,000 
10,000 

 
 

30,000 
20,000 

โบนสั  
(มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จดัสรร) 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 

   * กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 



 

  

 
การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
วาระท่ี 7         พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2560 

รายละเอียดทัว่ไป 
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 
43 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 
39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) ก าหนดให้บริษัท
จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี
บญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลีย่นบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชี
รายเดิมได้ โดยผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ตรวจสอบบัญชี
ตอ่เนื่องมาเป็นเวลา 28 ปี 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควร
อนมุตัิแตง่ตัง้ 

1) นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3182 
2) นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3516 
3) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972 
4) นางสาวก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4496 
5)  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4521 
6)  นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5659 
7) นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 
8) นางสาวอรวรรณ เตชวฒัน์สริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4807 
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยให้คน
ใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทโดย
ก าหนดคา่ตอบแทนปีละ 1,170,000 บาท  
ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
(1) ผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ข้างต้นนัน้มีความเป็นอิสระและไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือมี

สว่นได้เสยีในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

(2) ผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ข้างต้นนัน้ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้
สอบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได้ 

(3) ข้อมลูเปรียบเทยีบคา่สอบบญัชีของผู้สอบปี 2558 – 2559 มีดงันี ้



 

  

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2558 (บาท) ปี 2559 (บาท) 
คา่สอบบญัชี 1,110,000 1,110,000 

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 มิถนุายน 2560 
  

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั และหาก
ทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้  

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
หรือ บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น 
 

อนึง่บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุมาพร้อมกนันีแ้ล้ว โปรดกรอกข้อความและลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามสิง่ที่สง่มาด้วย (4) พร้อมตดิอากรแสตมป์ 20 บาท  และขอความร่วมมือสง่มอบหนงัสอื
มอบฉนัทะนีก้ลบัคืนมายงับริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 1 วนั เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจดัประชมุ 
หรือยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุ ก่อนเข้าร่วมประชมุ โดย
บริษัทจะเปิดลงทะเบยีน ตัง้แตเ่วลา 12.00 น.  
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                
                 (นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์) 
        ประธานกรรมการ 
     บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

 
        

                                                                                          
 
 





 

  

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 12 อา ยทั อบาโลน คอน
เวนชัน่ ฮอลล์ อาคารจอดรถไทยซีซี ทาวเวอร์ เลขท่ี 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
     ตรวจสอบ 
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายธีระ ณ วงัขนาย  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายอนรุุธ วอ่งวานิช  กรรมการ  
5. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
6. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และ เลขานกุารบริษัท 
7. นายสมนกึ ธนะสาร  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
 
กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- 
 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3. นางสาวพริม วชรประภา  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางนิตยา เกียรตเิสรีกลุ  บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั 
2. นางสาวสาธิมา จินตนเสรี  บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั 
 

ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 164 ราย นบั
จ านวนหุ้นได้ 265,565,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.33 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุ

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 



 

  

ตามข้อบงัคบัข้อ 39 ของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวสคุนธา เกษมสขุ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการออกเสยีง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และ สามารถลงคะแนน
เสยีง เห็นด้วย หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ เทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมาโดย
ใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน 
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ใน
แตล่ะวาระเทา่นัน้ โดยการยกมอืให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนและรวบรวมคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งด
ออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่
ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นีห้ากคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทในเร่ือง
คะแนนเสยีง ให้ถือวา่ที่ประชมุให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัใินวาระนัน้ ๆ ยกเว้นระเบยีบวาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะเก็บใบลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงก่อน และจึงจะเก็บใบ
ลงคะแนนของผู้ทีเ่ห็นด้วยทัง้หมด ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ลงคะแนนอยา่งใด ๆ จะถือวา่เห็นด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ี
ต้องการกลบัก่อน   หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิได้โดยสง่ใบลงคะแนนลว่งหน้า
ให้กบัเจ้าหน้าที ่ 
 ทัง้นี ้ ก่อนลงมตใินแตล่ะวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือ - นามสกลุหรือแสดงหมายเลขบตัรที่ได้รับ
ให้ที่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้  

บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นคืน เมื่อเสร็จสิน้การประชมุเพื่อใช้เป็นหลกัฐาน  
จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุเร่ิมพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ตามล าดบั

ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
 
  ประธานน าเสนอให้ที่ประชมุพจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นด้วย 265,804,690 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 



 

  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 
 

ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ท่ี
ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย (2) 
ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามรายละเอียด ดงันี ้

รายได้รวม:  บริษัทมยีอดรายได้ 3,207.02 ล้านบาท ลดลง 6.1% เทียบกบัปีก่อน (โดยเพิ่ม
ด้านปริมาณ +2.6% แตล่ดลงด้านราคา -8.7%) 

ก าไรขัน้ต้น: บริษัทมีก าไรขัน้ต้นของบริษัท 318.19 ล้านบาท คิดเป็น 10.02% ของยอดขาย  
ซึง่ลดลงประมาณ 0.3% เทียบกบัปีก่อน 

            ก าไรสุทธิ:  ก าไรสทุธิของบริษัท 97.69 ล้านบาท คิดเป็น 3.1% ของยอดขาย ซึง่ลดลง
ประมาณ 0.3% เทียบกบัปีก่อน  

ก าไรต่อหุ้น:  ท าให้บริษัทมีก าไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.26 บาท / หุ้น 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA) = 4.24% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) = 7.31% 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  อยูท่ี่ 2.49 เทา่ เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว 
  อตัราสว่นหนีส้นิ/สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E RATIO) อยูท่ี่ 0.44 เทา่ ลดลงจากปีที่แล้ว 

 นอกจากนี ้นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ได้รายงานวา่ ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition) เมื่อเดือนเมษายน 
2558 นัน้ บริษัทได้รับการรับรองระบบปอ้งกนัการทจุริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยแล้ว 
เมื่อเดือนมกราคม 2559 

ที่ประชมุได้พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
ตามทีเ่สนอ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจ าปี 
สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบ

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 
มีนาคม 2559 ซึง่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย (2) ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นด้วย 268,222,790 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 

  

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่  4   พิจารณาเร่ืองเงนิปันผล 
 
  ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงตอ่ท่ี
ประชมุโดยได้รายงานวา่ ตามงบก าไรขาดทนุของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีก าไร จ านวน 
103,640,380 บาท (หนึง่ร้อยสามล้านหกแสนสีห่มื่นสามร้อยแปดสบิบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สบิสีส่ตางค์) หกัด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จา่ยให้ผู้ ถือ
หุ้นไปแล้วจ านวน 0.10 บาท (สบิสตางค์) เป็นเงิน 38,300,000 บาท (สามสบิแปดล้านสามแสนบาท) คงเหลอืเงิน
ปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค์) เป็นเงิน 53,620,000 บาท (ห้าสบิสาม
ล้านหกแสนสองหมื่นบาท) 
  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตัิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สบิสีส่ตางค์) หกัด้วยเงินปันผลระหวา่งกาลที่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วจ านวน 0.10 บาท (สบิ
สตางค์) คงเหลอืเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นอกีหุ้นละ 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค์) เป็นเงิน 53,620,000 
บาท (ห้าสบิสามล้านหกแสนสองหมื่นบาท) โดยจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมดุทะเบียนในวนัปิดสมดุทะเบยีน
พกัการโอนหุ้น คือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2559 และก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 สงิหาคม 2559 ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 269,622,790 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่  5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระและก าหนด

อ านาจกรรมการ 
 
  ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้แรกของทกุปี จะต้องมีกรรมการ
ออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก
และปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทให้ใช้วิธีจบัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นาน
ที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ซึง่ในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 3 คน คือ 
 
  (1)   นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ  
      ประธานการบริหารความเสีย่ง 



 

  

  (2)   นายธีระ ณ วงัขนาย        กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ  
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  (3)   นายสมนกึ ธนะสาร  กรรมการ กรรมการบริหาร และ  
      กรรมการบริหารความเสีย่ง 
   จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนด
อ านาจกรรมการของบริษัท 

 ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากเลอืกตัง้ นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ นายธีระ 
ณ วงัขนาย และ นายสมนกึ ธนะสาร ซึง่พ้นต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

(1) นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์   
  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานการบริหารความเสีย่ง 

 เห็นด้วย 258,551,834 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 95.11 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 13,321,060 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

(2) นายธีระ ณ วงัขนาย          
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 เห็นด้วย 271,872,694 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

(3) นายสมนกึ ธนะสาร   
 กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 เห็นด้วย 271,872,794 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 

  

 

ส าหรับอ านาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม กลา่วคือ 

 “นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสมนกึ ธนะสาร หรือ นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ 
และประทบัตราส าคญัของบริษัท” ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 271,872,794 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2559 
 
  ประธานมอบหมายให้ นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชมุ
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2559 ดงันี ้

 (1) คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ  
-  ประธานกรรมการ จ านวน 20,000 บาท ตอ่ครัง้ 
-  กรรมการ จ านวน 10,000 บาท ตอ่คน/ครัง้ 

 (2) คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
   - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 20,000 บาท ตอ่ครัง้ 
   - กรรมการตรวจสอบ จ านวน 10,000 บาท ตอ่คน/ครัง้ 

 (3) คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 20,000 บาท  

ตอ่ครัง้ 
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 10,000 บาท ตอ่คน/ครัง้ 
  (4) โบนสั เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,000,000 บาท  
   และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จดัสรร  

 ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนมุตัิให้จดัสรรค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 
2559 ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 271,872,794 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 

  

วาระที่  7   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559 
 
  ประธานมอบหมายให้ นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ กรรมการบริหาร น าเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน โดยคา่ตอบแทนที่เสนอนีเ้ป็นอตัราเดียวกบัปี 2558  

ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตัิแตง่ตัง้ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานติขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4521 หรือ 
นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3516 แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 โดย
ก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีปีละ 1,110,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 เห็นด้วย 271,872,794 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 
  นายวนัชัย อ ่าพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการ สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด จะซกัถามหรือให้
ข้อเสนอแนะหรือไม ่
  มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม และบริษัทได้ตอบค าถาม ดงันี ้

นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
- ธุรกิจหรือผลการด าเนินงานของบริษัทในปีปัจุบนัเป็นอย่างไร บริษัทคาดว่าจะท าก าไรได้

หรือไม ่และจะมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราเทา่เดิมหรือไม ่  
นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอตุสาหกรรมเหล็กในประเทศ

จีนได้มีการปรับตัวเพื่อจ ากัดการผลิต โดยปิดโรงงานขนาดเล็กลงเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ราคาสินค้าสูงขึน้
เนื่องจากการผลติที่ลดลง แตท่ัง้นีค้วามต้องการสนิค้าไมไ่ด้มีการปรับเพิ่มขึน้ ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจปัจุบนัที่
ราคาสแตนเลสค่อนข้างนิ่งและผู้ผลิตค่อนข้างอ่อนแอ จึงท าให้บริษัทสามารถต่อรองราคาวตัถดุิบได้ ซึ่งบริษัทมี
ความแข็งแกร่งทางด้านกระแสเงินสดและมีความสามารถในการหาวตัถดุิบในราคาที่ถกู ส าหรับด้านการตลาดของ
บริษัท บริษัทไม่ได้มุ่งหวงัในเร่ืองการสง่ออกมากนกั แต่การขายภายในประเทศของบริษัทยงัคงด าเนินไปด้วยดี 
โดยเฉพาะลกูค้ากลุม่ธุรกิจรถยนต์ และธุรกิจก่อสร้าง เช่น คอนโดมิเนียม และรถไฟฟา้ ส าหรับธุรกิจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ปัจจบุนัยงัคงทรงตวัอยู ่นอกจากนัน้ บริษัทได้พยายามสร้างก าไรโดยการลดต้นทนุการผลิตเพื่อให้บริษัทมีรายได้
เพิ่มขึน้โดยไมป่รับราคาขาย ดงันัน้ จึงเห็นวา่บริษัทนา่จะท าก าไรได้ไมน้่อยกวา่ปีที่ผา่นมา  

นางรุ่งศรี เจียรนยัขจร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้
- การตื่นตวัของภาคยานยนต์เก่ียวกบัการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ในประเทศไทยจะสง่ผล

กระทบถึงบริษัทหรือไม ่อยา่งไร และบริษัทมีการเตรียมการอยา่งไร 



 

  

นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ชีแ้จงวา่ หากมีการใช้รถไฟฟา้ในประเทศไทยจริง อตุสาหกรรม
เหลก็ที่เก่ียวข้องกบัการผลติรถยนต์ทัง้หมดยอ่มได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอตุสากรรมผลติหม้อน า้ ถงัน า้มนั  และทอ่
ไอเสียรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเร่ืองในอนาคตอนัอีกยาวนาน  ดงันัน้ ใน
ปัจจบุนับริษัทจึงยงัไมไ่ด้เตรียมการหรือด าเนินการอยา่งใด แตบ่ริษัทมีคณะกรรมการประเมินความเสีย่งซึ่งจะท าการ
ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ และหาทางเตรียมการเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อบริษัทให้
น้อยที่สดุ 

 
ประธานกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 14.50 น. 
 
 

                                                                          
     ลงช่ือ...................................................ประธานท่ีประชมุ 
                                   (นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์) 
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ขอมูลสำคัญทางการเงิน 
 

¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠∑“ß°“√‡ß‘π ∫√‘…—∑ ‚≈À–°‘® ‡¡Á∑∑Õ≈ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ : 

 
  ”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ¡’π“§¡  
 *2556 2557 **2558 2559 2560 
 

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ (≈â“π∫“∑) 
√“¬‰¥â√«¡ 2,943.54 3,394.52 3,416.17 3,207.02 3,226.05 

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ·≈–∫√‘°“√ 2,889.38 3,358.67 3,372.45 3,176.85 3,199.82 

°”‰√¢—Èπμâπ 347.32 371.56 346.26 318.19 426.22 

°”‰√®“°°“√¥”‡π‘πß“π 254.20 232.11 212.72 173.83 279.67 

°”‰√ ÿ∑∏‘ 165.90 148.65 131.92 97.69 176.56 

 

ß∫¥ÿ≈ (≈â“π∫“∑) 
 ‘π∑√—æ¬å√«¡ 2,459.88 2,297.37 2,395.51 2,217.41 2,271.46 

Àπ’È ‘π√«¡ 1,072.66 845.43 875.28 678.66 655.42 

 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√«¡ 1,387.22 1,451.94 1,520.23 1,538.75 1,616.04 

 

μàÕÀÿâπ “¡—≠¡Ÿ≈§à“∑’Ëμ√“‰«â 1 ∫“∑ 
¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’μàÕÀÿâπ (∫“∑) 3.17 3.32 3.47 3.51 3.70 

°”‰√ (¢“¥∑ÿπ) μàÕÀÿâπ (∫“∑) 0.50 0.39 0.34 0.26 0.46 

‡ß‘πªíπº≈ μàÕÀÿâπ (∫“∑) 0.22 0.22 0.21 0.24 0.34 

 

Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë ”§—≠ 
Õ—μ√“°”‰√¢—Èπμâπ (%) 12.02% 11.06% 10.27% 10.02% 13.32% 

Õ—μ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ (%) 5.64% 4.38% 3.86% 3.05% 5.47% 

Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (%) 15.91% 11.97% 10.16% 7.31% 12.79% 

Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å (%) 8.29% 6.25% 5.62% 4.24% 7.87% 

Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (‡∑à“) 1.84 2.06 2.08 2.49 2.78 

Õ—μ√“ à«πÀπ’È ‘πμàÕ à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (‡∑à“) 0.77 0.58 0.58 0.44 0.41 

 

* 2556 - ª√—∫ª√ÿß„À¡à®“°°“√„™â¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫„À¡à‡√◊ËÕß¿“…’‡ß‘π‰¥â 

** 2558 - ª√—∫ª√ÿß„À¡à®“°°“√„™â¡“μ√∞“π°“√∫—≠™’©∫—∫ª√—∫ª√ÿß‡√◊ËÕßº≈ª√–‚¬™πå¢Õßæπ—°ß“π 
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6. ��������� ���������������� ������� ������������� ��� �������������������
7. �������� ������ ������� ��� �������������

���������������������������������������

-

����������������������������

������������� ������������ ������ ��������� ����� ������

��������������������������������
1. �������� �������������� ������ ���� ���� ����� ����� ������
2. ������������ ��������� ������ ���� ���� ����� ����� ������

����������������������������������������������������������������������� ������ 263 ��� ���
������������� 283,719,551 ���� ������������� 74.0782 ���������������������������������� �����������������
��������������� 39 ��������� ������������� ������������ ������� �������������������������������������
������������������ ������

���������������� 2 
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2,943.54 

3,416.17 3,394.52 

31 ¡’.§. 

2556 

31 ¡’.§. 

2557 

31 ¡’.§. 

2558 

31 ¡’.§. 

2559 

3,207.02 

31 ¡’.§. 

2560 

√“¬‰¥â√«¡ (≈â“π∫“∑) 

31 ¡’.§. 

2556 

31 ¡’.§. 

2557 

31 ¡’.§. 

2558 

31 ¡’.§. 

2559 

31 ¡’.§. 

2560 

°”‰√ ÿ∑∏‘ (≈â“π∫“∑) 

31 ¡’.§. 

2556 

31 ¡’.§. 

2557 

31 ¡’.§. 

2558 

31 ¡’.§. 

2559 

31 ¡’.§. 

2560 

Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å (%) 

31 ¡’.§. 

2556 

31 ¡’.§. 

2557 

31 ¡’.§. 

2558 

31 ¡’.§. 

2559 

31 ¡’.§. 

2560 

Õ—μ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (‡∑à“) 

165.90 

131.92 

148.65 

8.29% 

5.62% 
6.25% 

1.84 

2.08 2.06 

97.69 

4.24% 

2.49 

31 ¡’.§. 

2556 

31 ¡’.§. 

2557 

31 ¡’.§. 

2558 

31 ¡’.§. 

2559 

31 ¡’.§. 

2560 

°”‰√¢—Èπμâπ (≈â“π∫“∑) 

31 ¡’.§. 

2556 

31 ¡’.§. 

2557 

31 ¡’.§. 

2558 

31 ¡’.§. 

2559 

31 ¡’.§. 

2560 

°”‰√ (¢“¥∑ÿπ) μàÕÀÿâπ (∫“∑) 

31 ¡’.§. 

2556 

31 ¡’.§. 

2557 

31 ¡’.§. 

2558 

31 ¡’.§. 

2559 

31 ¡’.§. 

2560 

Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (%) 

31 ¡’.§. 

2556 

31 ¡’.§. 

2557 

31 ¡’.§. 

2558 

31 ¡’.§. 

2559 

31 ¡’.§. 

2560 

Õ—μ√“ à«πÀπ’È ‘πμàÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ (‡∑à“) 

347.32 346.26 
371.56 

0.50 

0.34 
0.39 

15.91% 

10.16% 

11.97% 

0.77 

0.58 0.58 

318.19 

0.26 

7.31% 

0.44 

3,226.05 

176.56 

7.87% 

2.78 

426.22 

0.46 

12.79% 

0.41 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และงบการเงินรวม 

31 มีนาคม 2560 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ชื่อ – นามสกุล    : นายวนัชัย อ ่าพึ่งอาตม์ 

อาย ุ     : 69 ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้   : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

การศึกษา     : ปริญญาโท บริหารการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

: ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั         
                                   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จ านวน 2 หลกัสตูร 
     : อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005 

: อบรมหลกัสตูรDirector Certification Program รุ่นที่ 102/2008 
 

ประสบการณ์ท างาน (ในช่วง 5 ปี)         : 2547-2550 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ผลิตภณัฑ์สมนุไพรไทย จ ากดั 
     : 24545-2547 กรรมการผู้จดัการ บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี ้ดิเวลลอป 
      เม้นท์ จ ากดั 
     : 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สหพฒันะพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
     : 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท โอซีซี จ ากดั 

(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
      (มีนาคม 2548 – ปัจจบุนั) 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมการ   4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
     : คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
     : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
 

ผู้ ได้รับการ 
เสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

               บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                  กิจการอ่ืน 
         ที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 

    การด ารงต าแหน่งใน 
กิจการที่แข่งขนัเก่ียวเน่ือง 
     กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน               ต าแหน่ง จ านวน                ต าแหน่ง 

นายวนัชยั  
อ ่าพึง่อาตม์ 

3 แหง่ 1. กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท มรูาโมโต้ อิเล็คตรอน  
(ประเทศไทย) จ ากดั    
2. กรรมการอิสระ  
บริษัท สหพฒันาพิบลู จ ากดั  
(มหาชน) 
3. กรรมการอิสระ และกรรมการ 
    ตรวจสอบ 
บริษัท โอซีซี จ ากดั(มหาชน) 

     -                     -               - ไมมี่ - 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 



 

  

การมีสว่นได้สว่นเสียกบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่
ผ่านมา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์                คณุสมบตัิ 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา 
     ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        เป็น          ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้า 
    ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)



 

  

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 
อายุ    : 55 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  : กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
     และพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
การศึกษา    : Master of Business Administration (International Business) 
                                                                        University of Southern, California, U.S.A 
    : Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied  
     Mechanical University of Pennsylvania, U.S.A 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จ านวน 1 หลกัสตูร 
     อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท : กรรมการม, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
     และพิจารณาคา่ตอบแทน (มีนาคม 2548 – ปัจจบุนั) 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมการ  4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

: คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
    : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
 

ผู้ ได้รับการ 
เสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

          บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                  กิจการอ่ืน 
         ที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 

    การด ารงต าแหน่งใน 
กิจการที่แข่งขนัเก่ียวเน่ือง 
     กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน            ต าแหน่ง จ านวน    ต าแหน่ง 

นายเลิศ  
นิตย์ธีรานนท์ 

    -            - ไมมี่ - 
 

1 แหง่ 1. กรรมการ บริษัท โรแยล 
    คอนคอร์ด อินเตอร์เทรด 
    จ ากดั 
 

              - ไมมี่ - 

 
การมีสว่นได้ได้เสียกบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่าน
มา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์                คณุสมบตัิ 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา 
     ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        เป็น          ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้า 
    ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

 

 

 

)



 

  

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายอนุรุธ ว่องวานิช 
อายุ    : 55 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  : กรรมการ  
การศึกษา    : ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจดัการ  
                                                                        สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
    : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัฮาวาย มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จ านวน 1 หลกัสตูร 

อบรมหลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่41/2004  
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท : กรรมการ 
     (มีนาคม 2548 – ปัจจบุนั) 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมการ  3/4 ครัง้ (คิดเป็น 75%) 
การถือหุ้นในบริษัท(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
 

ผู้ ได้รับการ 
เสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

          บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
                  กิจการอ่ืน 
         ที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 

    การด ารงต าแหน่งใน 
กิจการที่แข่งขนัเก่ียวเน่ือง 
     กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน             ต าแหน่ง จ านวน                 ต าแหน่ง 

นายอนรุุธ  
วอ่งวานิช 

    -             - ไมมี่ - 
 

4 แหง่ 1. ประธานกรรมการบริหาร 
    บริษัท องักฤษตราง ู
    (แอล.พี.) จ ากดั 
2. ประธานกรรมการบริหาร       
    บริษัท วอ่งวานิช โฮลดิง้  
    จ ากดั 
3. กรรมการ, หอการค้าไทย 
4. กรรมการ, สง่เสริมกิจการศนูย์ 
รับบริจาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 
 

              - ไมมี่ - 

 
การมีสว่นได้ได้เสียกบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่าน
มา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์                คณุสมบตัิ 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา 
     ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

       เป็น          ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        เป็น          ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไมส่ามารถท าหน้า 
    ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

 

 
 

)



 

  

 
 

                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________                      
                                     
      เขียนที_่____________________________________ 
       

      วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.________ 

(1) ข้าพเจ้า_________________________________________________สญัชาติ________________ 
อยูบ้่านเลขท่ี_______________ถนน_______________________ต าบล/แขวง____________________________ 
อ าเภอ/เขต______________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย์______________________ 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม________________หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั_____________________
เสยีงดงันี ้

หุ้นสามญั_________________หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั____________________  ______ เสยีง  
หุ้นบริุมสทิธิ________________หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั___________________________เสยีง 
 
(3)   ขอมอบฉนัทะให้ 

       1.  ช่ือ________________________________________________อาย_ุ____________ปี  
          อยูบ้่านเลขที่__________ถนน________________ต าบล/แขวง__________________ 
           อ าเภอ/เขต_______________จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์____________ 
หรือ     
       2.  นายวนัชยั   อ ่าพึง่อาตม์   อาย ุ  69   ปี   ต าแหนง่ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

   ที่อยู่  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 66/1 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์  
                             ต าบลบางจาก   อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  

หรือ     
       3.  นายเลศิ  นิตย์ธีรานนท์ อาย ุ55 ปี   ต าแหนง่ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
    และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
     ที่อยู่  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 66/1 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์  

                            ต าบลบางจาก   อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  ในวนัที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 12 อา ยทั อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารจอดรถไทย ซีซ ีทาวเวอร์ เลขที่ 43 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4 



 

  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่  
   28 กรกฎาคม 2559 

 

    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
   วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี สิน้สุดวันที่  31 
  มีนาคม 2560 
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 
    วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น และงบ 
   กระแสเงนิสด ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และรายงานของ 
   ผู้สอบบัญชี 
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

     วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองเงนิปันผล 
 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 

      วาระที่ 5            พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องจากต าแหน่งตามวาระและก าหนด
   อ านาจกรรมการ 

 

5.1    พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

        การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 

    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 



 

  

       การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 นายวนัชัย อ ่าพึ่งอาตม์ 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
             (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 

 นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 

 นายอนุรุธ ว่องวานิช 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

             (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

5.2   พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการ 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
    วาระที่  6         พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
     วาระที่ 7           พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 
            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
 
      วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 



 

  

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้
ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่
ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณา หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา และลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
ลงช่ือ        ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (                                                     )                          (                                                     ) 
 
 

 
               ลงช่ือ    _______ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
 
 
               ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (                                                     ) 
 
หมายเหตุ 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  ในวนัที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 12 อา ยทั อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารจอดรถไทย ซีซี ทาวเวอร์ เลขที่ 43 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย 
 
วาระท่ี     เร่ือง       _________ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 

วาระท่ี     เร่ือง         

 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี     เร่ือง         
 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
            (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

 
ลงช่ือ        ผู้มอบฉนัทะ  ลงช่ือ _________  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (                                                     )                          (           _______                             ) 
 
 
 
               ลงช่ือ _________  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (       ________                                ) 
 

 
 

               ลงช่ือ _________  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                        (           ________                            ) 
 



 

  

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็น
แนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และ
เพื่อให้การประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มกีารตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแตล่ะรายตามที่บริษัทจะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสอืเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอ านาจ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ใน
ตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย      โนตารีพบับลคิ 

 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชุมได้ตัง้แต่  เวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
 



 

  

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
 
อายุ     : 69 ปี 
ต าแหน่ง      : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
      (มีนาคม 2548 – ปัจจบุนั) 
การศึกษา     : ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
     : ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ 
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จ านวน 1 หลกัสตูร 
      Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005 
ประสบการณ์ท างาน (ในช่วง 5 ปี)         : 2545-ปัจจบุนั, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มรูาโมโต้ 

อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     : 2556-ปัจจบุนั, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โอซีซี จ ากดั (มหาชน) 
     : 2556-ปัจจบุนั, กรรมการอิสระ บริษัท สหพฒันะพิบลู จ ากดั (มหาชน)
  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมการ  4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
ที่อยู่ติดต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมูท่ี่ 6  

ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม    :  วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 
 
 

2. นายเลิศ  นิตย์ธีรานนท์   
ช่ือ – นามสกุล    : นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 
อายุ     : 55 ปี 
ต าแหน่ง     : กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
      (มีนาคม 2548 – ปัจจบุนั) 
การศึกษา     : Master of Business Administration (International Business) 
                                                                         University of Southern, California, U.S.A 
     : Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied  
      Mechanical University of Pennsylvania, U.S.A 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จ านวน 1 หลกัสตูร 
      Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005 
ประสบการณ์ท างาน (ในช่วง 5 ปี)         : 2548 –ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
     : 2527 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จ ากดั 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมการ  4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมมี่ (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด) 
ที่อยู่ติดต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 66/1 หมูท่ี่ 6  

ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม    :  วาระที่ 6   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  5 



 

  

 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

หมวดที่ 5  คณะกรรมการ 
 

ข้อ 21. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
ในปีแรก และปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคน
ที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
ก็ได้ 

หมวดที่ 6  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญัโดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

 ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดได้เข้าช่ือ
กนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แตต้่องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการท่ี
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและ 
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจงัหวดัอนัเป็น    
ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือที่อ่ืนใดก็ตาม แล้วแตค่ณะกรรมการจะก าหนด 

 

ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 
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ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้   ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีตวัประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไมม่ี หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ถือหุ้นคนหนึง่
ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออก
เสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ และเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 42. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจ าหนา่ยจ่ายโอนกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่

บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ    

บางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบริุมสทิธ์ิ หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ

ซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อื่นใด ท่ีอาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลกิบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
 

 ข้อ 43. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
 



 

  

 

 
แผนที่ ห้องบอลรูม 1, ชัน้ 12, อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์  

อาคารจอดรถไทย ซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทร กทม 
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