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วันท่ี 9 เมษายน 2564  
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

2. ข้อมูลกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและไดร้ับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง  
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. 
4. ข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผูร้ับมอบฉันทะ 
5. นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
6. เอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  

การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ค าแนะน าการใช้ QR CODE ส าหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจ าปี 2563 
9. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุม 
10. แบบฟอร์มเสนอค าถามส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
11. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19)  
12. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัส

โคโรนา (COVID-19)  
 

ด้วยษริษัท  เอ เซีย  เมทัล  จ ากั ด  (มหาชน) ก าหนดให้มี การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี  2564  
ในวันศุกร์ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด  
กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระการประชุม 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   ตามระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี
2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2563 

ของคณะกรรมการ 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ส าหรับปีที่ผ่านมาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทางของ 
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ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสรุป ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (ค าแนะน าการใช้ QR 
CODE ส าหรับดาวน์โหลดแบบรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยในรอบปี 2563 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2563 
   ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

บริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดท างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญ ชีของบริษัทฯ น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 

             (หน่วย : บาท) 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 

สินทรัพย์รวม 3,739,992,006 3,398,598,807 
หนี้สินรวม 1,545,327,440 1,339,763,687 
รายได้รวม 4,977,892,471 5,435,746,080 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) 135,829,446 134,341,592 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.28 0.30 

 

  ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท:   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น ส าหรับบริษัทย่อย
ก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของก าไรสุทธิหลักหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของงบการเงินรวม มีผลประกอบการก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 135,829,446 บาท บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น เป็นผลจากการ
บริหารจัดการในเรื่องของการสั่งซื้อ การบริหารจัดการขาย และบริษัทมีโกดังส าหรับเก็บสินค้า โดยบริษัทสามารถ
ผลิตและสต็อคสินค้าเพื่อทันต่อการสั่งซื้อของลูกค้า โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563  สรุปได้ดังนี้  

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนัผลในปีที่ผ่านมา 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  135.83 58.74 (72.45) 
อัตรา (บาทต่อหุ้น) 0.14 N/A N/A 
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หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว  
ในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ  
ความเห็นของคณะกรรมการ:   เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                                         

 

วาระที่ 5   พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสามหรือจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยด าเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ 
การเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีจะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 จ านวนครั้งและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในป ี2563 (จัดประชุมรวม 7 ครั้ง) 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
วันท่ีเริ่มด ารง

ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งท่ี

เข้าร่วมประชุม 
จ านวนปีท่ี

ด ารงต าแหน่ง 
1. นายชูศักดิ ์ ยงวงศ์ไพบูลย ์ - กรรมการผู้จดัการ 

- ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  

13/08/2547 
 
 

 

7/7 17 ปี 

2. นายพิบูลศักดิ ์ อรรถบวรพิศาล - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

23/04/2558 7/7 6 ปี 

3. เรือตรหีญิงสรุ ี บูรณธนิต - กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

13/08/2547 7/7 17 ปี  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยให้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  

ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนอื่น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา 
จากหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯในแต่ละปี  รวมถึงการเทียบเคียง
ค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ
ผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับปี 2564 รวมในวงเงินจ านวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบ
กับป ี2563 รายละเอียดดังนี้  
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน  
1.1) คณะกรรมการบริษัท 
- ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
- ต าแหน่งกรรมการบริษัท 
1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
- ต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง  
- ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง 
- ต าแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริหารความเสี่ยง 

ปี2564 และ ปี 2563 (อัตราเดิม) 
 
 
40,000 บาท  
20,000 บาท 
 
40,000 บาท  
20,000 บาท 
 
40,000 บาท  
20,000 บาท  

2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง  5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน 
3) ผลตอบแทนอ่ืนๆ   ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากนี้  

 
 ทั้งนี้ กรรมการที่ด ารงต าแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน  

จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่ง  
ให้ได้รับค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาเห็นควรให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ก าหนดยอดรวมทั้งสิ้นวงเงินจ านวนไม่เกิน 
4,000,000 บาท 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนหรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จัดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายช่ือบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากสาเหตุของผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท 
 บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด แจ้งขอสิ้นสุดการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย 
จากสาเหตุของอัตราก าลังพลไม่เพียงพอต่อการให้บริการตรวจสอบบัญชี จึงพิจารณาแล้วเสนอแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงานการตรวจสอบ 
มีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตด ารงต าแหน่งเป็นผู้สอบบญัชีรายใหม่ โดยมรีายชื่อดังนีค้ือ  
1) คุณสจุิตรา มะเสนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8645 
2) คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9219 
3) คุณอารีย ์ ก่อปิ่นไพฑูรย์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10882 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุม  
จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทัน 
ตามก าหนดระยะเวลา อย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็ควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี ดังนี้  
1) คุณสจุิตรา มะเสนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8645 
2) คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9219 
3) คุณอารีย ์ ก่อป่ินไพฑูรย์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10882 
 
ในนามส านักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,400,000 บาท   

 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 
 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด   
(รายใหม่) ปี 2564 

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากดั  
ปี 2563 

การตรวจสอบ
ประจ าป ี

การสอบทานงบ
การเงิน 3 ไตรมาส 

รวม 
การตรวจสอบ

ประจ าป ี
การสอบทานงบ

การเงิน 3 ไตรมาส 
รวม 

บมจ.เอเซีย เมทัล 1,570,000 450,000 2,020,000 1,000,000 690,000 1,690,000 
งบการเงินรวม - - 380,000 160,000 210,000 370,000 
รวม 1,570,000 450,000 2,400,000 1,160,000 900,000 2,060,000 
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนตามตารางข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นส าหรับการให้บริการกับบริษัท และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใด
นอกเหนือจากนี้  
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความ
ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม 
ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ส าหรับบุคคลทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ 
ระบุไว้เท่านั้น หรือดาวน์โหลดทาง https://www.asiametal.co.th/ หมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น และ 
ยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมด้วย 

       ขอแสดงความนับถือ 
    บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน) 

 
     

 
          (นายวีระชัย  สุธีรชัย) 
             ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ของ 
บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ประชุมเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 – SILK4 
สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 
เริ่มการประชุม 

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วม
ประชุมมีรายนามดังนี้ 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1.  คุณพิบูลศักดิ์        อรรถบวรพิศาล     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  เรือตรีหญิงสุรี       บูรณธนิต              กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3.  คุณไทศิกา           ไพรสงบ                กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4.  คุณชูศักดิ์           ยงวงศ์ไพบูลย์        กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
5.  คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์       กรรมการ และ รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
6.  คุณเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ  กรรมการอิสระ  
7.  คุณสุนทร ค าพิพจน์  ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
8.  คุณพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์  ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง  
9. คุณณรินทร์ ภู่ยางโทน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
 
กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 
1.  คุณวีระชัย  สุธีรชัย      ประธานกรรมการ  
 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1.    นางสาวรุ้งตวัน   บุญศักดิ์เฉลิม                 ผู้ตรวจสอบบัญชี  
                                                                  บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม  
1.    นายพสิษฐ์           ชัยชนะศิริวิทยา           ส านักงาน บริษัท บีซี บิซซิเนส แอนด์ ลอร์ จ ากัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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 ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ให้ที่ประชุมทราบโดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่าจ านวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 
54 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,533,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.60 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27  
ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3  
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้เลขานุการ  
ของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่ง
เสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
และในการลงมติในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนกรุณายกมือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่
ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ 

 นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือ
แสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอค าถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 ของหนังสือเชิญ
ประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบค าถามท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่ านเว็ปไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วัน  

 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับ
คะแนนในที่ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการ
ประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณณัฐวดี จงใจรักษ์ และคุณเสาวณีย์ แซงดาว เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน  
จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน  

 

 ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดของส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 
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   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วยจ านวน 348,533,528 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 19 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00001 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 
  2562 ของคณะกรรมการ 

 ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณณรินทร์ ภู่ยางโทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบผล
การด าเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ส าหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายการดังนี้ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,435.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 909.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.33 ของรายได้รวมทั้งหมด เนื่องจากบริษัทร่วมมีการน าเข้าเหล็ก SLAB เองบางส่วนท าให้ยอดขายลดลง 

 โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 5,174.14 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 1,020.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.48 ตามปริมาณการขาย 

 ส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 
206.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.96  

 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับปีเท่ากับ 134.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 220.66 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 255.63 เนื่องจากปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 86.32 ล้านบาทท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนมาก 

 ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,398.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 726.43 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.61 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,729.91 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จ านวน 1,668.68 ล้านบาท  

 ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 1,339.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  994.82 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 42.61 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง 881.37 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทร่วมน าเข้าวัตถุดิบ  
เองบางส่วน กับบริษัทมีการบริหารการเงินที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 1,267.48 ล้านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียนจ านวน 72.28 ล้านบาท  
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 2,058.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จ านวน 268.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.99 ของส่วนผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2562 มีก าไรสุทธิรวม 135.68  
ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจากการประเมินมูลค่าที่ดินเพิ่มข้ึน 132.71 ล้านบาท 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ส าหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายการดังนี้ 
 บริษัทมีรายได้รวมจากการขายและบริการ 5,274.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 969.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.52 

 ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 5,026.30 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1,092.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 17.85  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ านวน 173.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 35.94 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 17.15 เนื่องจากในปี 2561 มีขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักร 25.80 ล้านบาท 

 บริษัทมีก าไรสุทธิ 58.74 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนรวมทั้งสิ้น 131.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 181.08 

 ส่วนของสินทรัพย์ของบริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,317.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 778.36 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 19.00 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,739.23 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 
2,626.86 ล้านบาท  

 ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทมีทั้งสิ้น 1,305.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 954.43  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
42.23 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 1,244.18 ล้านบาทและ หนี้สินไม่หมุนเวียนจ านวน 61.70 ล้านบาท  

 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 2,011.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 176.07 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.59 ของส่วนผู้ถือหุ้น 
 

โครงสร้างรายได้ในปี 2562 มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแยกประเภท ดังต่อไปนี้  
 รายได้จากการขายท่อเหล็ก จ านวน 3,150.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 375.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
13.52 โดยมีปริมาณการจ าหน่ายเท่ากับ 152,179.56 ตัน  

 เหล็กตัวซี จ านวน 561.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75.68  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.87 โดยมีปริมาณ
การจ าหน่ายเท่ากับ 29,228.18 ตัน 

 เหล็กม้วน จ านวน 494.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 275.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.77 โดยมีปริมาณ
การจ าหน่ายเท่ากับ 21,946.09 ตัน 

 เหล็กสแลป จ านวน 965.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 891.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.77  
โดยมีปริมาณการจ าหน่ายเท่ากับ 72,801.24  ตัน 

 เหล็กรูปพรรณ จ านวน 57.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 61.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.94 โดยมี
ปริมาณการจ าหน่ายเท่ากับ 2,927.95 ตัน 
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ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สัดส่วน  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

  
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.36 1.18 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.59 0.66 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 0.52 (0.38) 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 5.30 6.40 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 67.88 56.23 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 10.93 14.23 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย 32.92 25.29 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี้ 50.95 13.40 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO)   
อัตราก าไรข้ันต้น 3.95 1.29 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 2.79 (1.57) 
อัตราก าไรสุทธ ิ 2.47 (1.36) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 6.98 (4.64) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO)   
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 22.56 (2.17) 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.44 1.59 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโนยบายทางการเงิน  
(FINANCIAL POLICY RATIO)   
อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.65 1.30 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 26.88 (15.86) 
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 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ 
 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
ค าถาม  (คุณอนุ ว่องสารกิจ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม สภาวะธุรกิจของปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันบริษัทมีการปรับเปลี่ยน

และพัฒนา/ปรับปรุง อย่างไร และบริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ และสัดส่วนการขาย 
Slab/Billet ลดลงจากสาเหตุใด บริษัทมีการขยายฐานลูกค้าหรือไม่ และการจัดการกระแสเงินสดบริษัท 
ได้รับปัญหาการชะลอการจ่ายเงินจากลูกค้าหรือไม่  

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้  
  • สภาวะธุรกิจของปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันบริษัทจากผลการด าเนินงานของปี 2562 บริษัทร่วมและบริษัท

ย่อยมียอดขายที่ลดลง บริษัทรายได้เพิ่มข้ึนจากการขายสินค้าส าเร็จรูป (F/G) และการขยายฐานลูกค้าใหม่
ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตและลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน และการบริหารงานของผู้บริหารใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

  • ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้รับผลกระทบราคาสินค้าช่วงการระบาดไวรัสโควิด -19  
มีราคาเพิ่มขึ้น-ลดลงต่อเนื่อง บริษัทต้องปรับตัวและกระตุ้นการขายสินค้าให้เร็วขึ้นเพื่อลดปัญหา  
จากผลกระทบราคาสินค้าไม่คงที่  

  • การขายเหล็กให้กับ Slab/Billet ลดลง เนื่องจากบริษัทร่วมมีการบริหารจัดการจากการน าเข้าเหล็ก 
Slab เองบางส่วน โดยในปี 2562 ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นส่วนของสินค้าส าเร็จรูป (F/G)  

  • การขยายฐานลูกค้า โดยในปี 2562 จนถึงปัจจุบันบริษัทกระจายฐานลูกค้ากรุงเทพ ปริมณฑล และ
ภูมิภาคในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น และการเตรียมตัวเพิ่มช่องทางการขายด้วยระบบออนไลน์ในอนาคต  

  • การจัดการกระแสเงินสด บริษัทระมัดระวังการให้เครดิตลูกค้าอย่างมาก โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการช าระหนี้
บางส่วน ปัจจุบันลูกค้าทยอยช าระหนี้ให้กับบริษัทแล้ว 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2562  

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวณรินทร์ ภู่ยางโทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้เสนอรายงานให้ที่

ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏ 
ในงบการเงินประจ าปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 
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 มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน
ตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วยจ านวน 348,533,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด  
 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   
ค าถาม (คุณอนุ ว่องสารกิจ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม การลงทุนเผื่อขาย หรือชั่วคราวที่ลดลง บริษัทมีการบริหาร

จัดการอย่างไร บริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่หรือไม่ การตั้งด้อยค่าสินค้าส่งผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดหรือไม่ และการรับรู้รายได้จากบริษัทร่วม 

ค าตอบ (คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินลงทุนชั่วคราวตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อการน าเข้า 
(LC/TR) เพื่อจ่ายช าระในระยะสั้น (Short-term) บริษัทไม่มีการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาว 

 (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 • บริษัทท างานรัดกุมและชัดเจนตามมาตรฐานบัญชีใหม่ และการตั้งด้อยค่าสินค้าได้รับผลกระทบจาก

สินค้าที่เป็นสต็อกไว้จัดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนงบการเงินประจ าปี 2562 ได้รวมมูลค่าที่ดินที่
เพิ่มข้ึนจากการประเมินที่ดิน ที่จะต้องประเมินมูลค่าที่ดินทุก 5 ปี ซึ่งตรงกับปี 2562 ส่งผลให้ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเพิ่มจากการประเมินมูลค่าราคาที่ดินเพิ่มข้ึน  

 • บริษัทไม่ได้รับปันผลจากบริษัทย่อยและร่วมเนื่องจากมีการขาดทุนสะสม  
 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

คุณชูศักดิ์ ได้ชี้แจง ถึงผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ  มีก าไรสุทธิประจ า 
ปี 2562 จ านวนเงิน 58.74 ล้านบาท แต่เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้อง 
ของดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 เกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด-19 
ท าให้ต้องมีเงินส ารองไว้กรณีจ าเป็นและการลงทุนต่อเนื่องในโซล่ารูฟและเครื่องจักรใหม่  
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา  
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อัตรา(บาทต่อหุ้น) N/A N/A 0.20 

 
 มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2562 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วยจ านวน 348,533,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562  
 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   
ค าถาม  (คุณอนุ ว่องสารกิจ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม การลงทุนโซล่ารูฟ บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) หรือไม่ และบริษัทคาดว่าการลงทุนนี้จะสามารถประหยัดค่าไฟ และคืนทุนได้ระยะเวลา
เท่าไหร่  

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงทุนโซล่ารูฟ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ  
28.95 ล้านบาท BOI ส่งเสริมการลงทุนส่วนโซล่ารูฟหากบริษัทมีผลก าไรในการด าเนินงาน โดยคาดว่า 
3 ถึง 4 ปี บริษัทจะคืนทุนจากการลงทนุโซล่ารูฟ และสามารถประหยัดต้นทุนจากค่าไฟได้โดยประมาณ 
500,000 บาทต่อเดือน  

 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีทุกคร้ังกรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง 
ตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

 

รายชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
1. นายวีระชัย             สุธีรชัย           ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเมธิกาต์ ชุติพงศ์ศิริ กรรมการอิสระ 

 
 มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการดังนี้ 



 

14 

     5.1 นายวีระชัย สุธีรชัย เข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
เห็นด้วยจ านวน 348,170,947 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.8960 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 362,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.1040 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 5.2 นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์ศิริ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
เห็นด้วยจ านวน 338,828,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.2155 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 9,705,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  2.7845 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 
  เพื่อให้บริษัทก ากับดูแลกิจการที่ดินและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง โดยด าเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทางคณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอชื่อกรรมการที่ผ่าน
พิจารณาแล้วเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 จ านวน 3 ท่านได้แก่ 
รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
1. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
   กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
2. นายสุนทร ค าพิพจน์  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล  กรรมการบริษัท 
 

 มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ดังนี้  

     6.1 นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

เห็นด้วยจ านวน 348,533,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

โดยแก้ไขอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจลงนามจากเดิม กรรมการสองท่าน นายชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ และ
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญบริษัท เป็น นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 
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นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญบริษัท 
 

 6.2 นายสุนทร ค าพิพจน์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
เห็นด้วยจ านวน 348,533,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 6.3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
เห็นด้วยจ านวน 347,147,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.6024 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 1,385,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.3976 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2563 
 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่ าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ 
, คณะกรรมการตรวจสอบต้องท าหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จ าเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ  ซึ่งทาง
คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  
เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท  
 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท  
     จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

  มติ  ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วยจ านวน 348,171,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.8960 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 362,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.1040 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
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วาระที่  8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2563 
 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการ

คือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ 
1) นางสาวรุ้งตวัน        บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6031 
2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6303 

 

 สืบเนื่องมาจาก นางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6031 ด ารงครบ
ต าแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในนามส านักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์  
แอดไวเซอรี่ จ ากัดเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563 มีความประสงค์จะปรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจากอัตราเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณ
งานที่เป็นปัจจุบัน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,060,000 บาท  
 มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วยจ านวน 348,171,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.8960 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 362,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.1040 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
  ประธานแจ้งว่า วาระนี้ก าหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อ
ซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่
มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้  
  มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
ค าถาม   (คุณนรา ศรีเพชร, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม สถานการณ์บริษัทในปัจจุบัน หลังสภาวะการแพร่ระบาดโรคไวรัส 

โควิด-19 บริษัทมีการวางแผนรับมืออย่างไรในอนาคต และบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นหรือไม่ 
นอกจาก บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
• จากงบการเงินไตรมาสที่ 1 งบเฉพาะกิจการบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ยอดขายอยู่ในสัดส่วนที่คงที่ 
ยอดขายจากกลุ่มอุตสาหกรรมยายนต์มีสัดส่วนน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบ ส่วนของบริษัทร่วม บริษัทย่อย  
มีการบริหารจัดการนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงหลังสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทด าเนิน
ธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานคุณภาพการผลิต และการให้บริการเพื่อความยั่งยืน  

 • บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย จากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมเหล็กในต่างประเทศมีความผันผวน การจัดหาวัตถุดิบกับ บริษัทพันธมิตรได้แก่ บริษัท จี สตีล 
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จ ากัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรในการค้ามายาวนาน และ บริษัท โพสโคฯ เป็นผู้จัดจ าหน่ายรายใหม่ที่บริษัท
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายในประเทศจึงต้องเตรียมรับมือกับกฎเกณฑ์และมาตรฐาน
การจัดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง  

ค าถาม   (คุณโกศล คันธวร, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมใดบ้าง และการจัดจ าหน่าย
สินค้าของบริษัทส่องออกไปยังต่างประเทศหรือไม่  

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดจ าหน่ายท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์รูปโครงสร้างตัวซี
ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปยังลูกค้ากลุ่ม Wholesale ,Modern Trade และขยายกลุ่ม
ลูกค้าไปยังต่างจังหวัด และบริษัทย่อยซึ่งเป็นศูนย์บริการเหล็ก มุ่งเน้นการจัดจ าหน่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตไฟฟ้า และการจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศสัดส่วนน้อย เนื่องจากการแข่งขันสูง 

 
 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล 
จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.15 น. 
 

 
 
ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานในที่ประชุม 
    (นายพบิูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล) 
    
                                                                          
 ลงชื่อ เลขานุการบริษัท/ผูบ้ันทึกการประชุม 
           (นางสาวศศิธร ลิมป์ปยิะชาต)ิ 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 
1. ชื่อ : นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 
 อาย ุ : 59 ปี 
 ต าแหน่ง : กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้มีอ านาจ 
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี อัสสัมชญับริหารธุรกิจ 
 ผ่านการอบรม : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004  

เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2547 
หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004  
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 15.98 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
: บิดาของ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์  

หลานชายของนายวีระชัย สุธรชัย  
 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท 

 2536 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  
    
 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ : 4 บริษัท  

 2546 –  ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากัด *  
 2558 – ปัจจุบัน : ประธาน บริษัท ไพร์ม สตีล มลิล์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด)** 
 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเซยี สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด *  
 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
 (* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษัทร่วม) 
  
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : มี   
 ข้อพิพาททางกฎหมาย   : ไม่ม ี  
    
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 
1. ชื่อ : นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 
 อาย ุ : 59 ปี 
 ต าแหน่ง : กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้มีอ านาจ 
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี อัสสัมชญับริหารธุรกิจ 
 ผ่านการอบรม : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004  

เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2547 
หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004  
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 15.98 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
: บิดาของ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์  

หลานชายของนายวีระชัย สุธรชัย  
 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท 

 2536 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  
    
 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ : 4 บริษัท  

 2546 –  ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากัด *  
 2558 – ปัจจุบัน : ประธาน บริษัท ไพร์ม สตีล มลิล์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด)** 
 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเซยี สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด *  
 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
 (* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษัทร่วม) 
  
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : มี   
 ข้อพิพาททางกฎหมาย   : ไม่ม ี  
    
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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2. ชื่อ : นายพิบูลศักด์ิ อรรถบวรพิศาล 

 อาย ุ : 69 ปี  
 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตรม์หาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรญิญาตรี 

สาขาวิศวกรรมสาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
 ผ่านการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 

2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
: ไม่ม ี

 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท 

 2558 – ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน)  
    
 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ : 3 บริษัท อื่นๆ 2 แห่ง 
 2540 - 2556 : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวรโ์พรดักส ์
 2528 - 2540 : ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดักส ์
 2521 - 2528 : หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จ ากัด 
 2520 - 2521 : วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 2518 - 2520 : วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

  
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี   
 ข้อพิพาททางกฎหมาย   : ไม่ม ี  
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2. ชื่อ : นายพิบูลศักด์ิ อรรถบวรพิศาล 

 อาย ุ : 69 ปี  
 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตรม์หาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรญิญาตรี 

สาขาวิศวกรรมสาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
 ผ่านการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 

2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
: ไม่ม ี

 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท 

 2558 – ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน)  
    
 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ : 3 บริษัท อื่นๆ 2 แห่ง 
 2540 - 2556 : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวรโ์พรดักส ์
 2528 - 2540 : ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดักส ์
 2521 - 2528 : หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จ ากัด 
 2520 - 2521 : วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 2518 - 2520 : วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

  
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี   
 ข้อพิพาททางกฎหมาย   : ไม่ม ี  
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3. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี  บูรณธนิต 
 อาย ุ : 86 ปี 
 ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 ผ่านการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21 

มิถุนายน 2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
หลักสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 17 (ACP) 
หลักสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
: ไม่เกี่ยวข้อง 

 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท   
 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน)  
 ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ  : อื่นๆ 8 แห่ง  
  : 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิของสภาลูกเสือไทย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ผู้ประนีประนอมศาลประจ าศาลจงัหวัดธัญบุร ี
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ คณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา 
ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บา้นจัดสรรวรบูลย ์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ์

 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี   
 ข้อพิพาททางกฎหมาย   : ไม่ม ี  
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3. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี  บูรณธนิต 
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ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 ผ่านการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21 

มิถุนายน 2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
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 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 
: ไม่เกี่ยวข้อง 

 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท   
 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน)  
 ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 ประวัติการท างาน   
 ต าแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ  : อื่นๆ 8 แห่ง  
  : 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิของสภาลูกเสือไทย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ผู้ประนีประนอมศาลประจ าศาลจงัหวัดธัญบุร ี
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ คณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา 
ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บา้นจัดสรรวรบูลย ์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ์

 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี   
 ข้อพิพาททางกฎหมาย   : ไม่ม ี  
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             สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น_____________________ 
Shareholder’s Registration No. 

เขียนที_่___________________________ 
Written at 
วันท่ี _____เดือน _________พ.ศ._______ 
Date           Month  Year 
 

1. ข้าพเจ้า______________________สัญชาต_ิ_______อยู่บ้านเลขท่ี__________ถนน___________________ 
 I/We            Nationality        Residing at             Road 
ต าบล/แขวง___________________อ าเภอ___________________จังหวัด_______________รหัสไปรษณยี_์________ 
Tambol/Khwaeng           Amphur/Ket   Province           Postal code 

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 
โดยเป็นผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ________________เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of        Shares and have the rights to vote equal to       Votes as follows: 
 หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสยีง 
 Ordinary share                           Shares and have the rights to vote equal to                   Votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสยีง 
 Preference share                          Shares and have the rights to vote equal to                   Votes 

3. ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 

1) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                age                     years, 

อยู่บ้านเลขที_่_______________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 
2) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

     Name                age                     years, 
อยู่บ้านเลขที_่_______________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20Baht 
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3) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                age                     years, 

อยู่บ้านเลขท่ี________________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ประชุม  
ไบเทค บางนา เลขท่ี 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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 2021 on Friday 30 April 2021 at 14.00 hrs. at 
Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or Such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
      I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 

2020 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
วาระที่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงาน 
   ประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ  
Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal 

year 2020 and annual report prepared by the Board of Director 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 

ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year 

ended 31 December 2020 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
Agenda No.4 To consider the dividends payment for the operating results of year 2020 

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

respects 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

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

retired by rotation 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

The appointment of all directors 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

 The appointment of certain directors as follows: 
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1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์  
 Mr. Chusak Yongvongphaiboon  
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

2. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล  
Mr.Piboonsak Arthabowornpisan  

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
 

3. เรือตรีหญิงสุรี  บูรณธนิต 
Sub Lt. Suree Buranathanit  

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2020 

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

respects 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 Approve         Disapprove         Abstain 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2020 and to fix 

their remuneration 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.8 Other business (if any) 

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

respects 
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 Approve         Disapprove         Abstain 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า 
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. 
 
 
 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถ แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. 

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ  /  
Grantor ‘s signed 

 ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

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

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

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 
 

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

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

 
…………………………............……… 
(                                      ) 
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 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบ
ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the 
attached supplemental Proxy form B. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 31 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1  
ณ สถานท่ี ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 
 For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2021 shall be held on Friday 30 April 
2021 at 14.00 hrs. at Meeting Room (SILK1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 
10260, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
  
วาระที_่_____________
เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

respects 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

 Approve         Disapprove         Abstain 
วาระที_่_____________
เรื่อง_______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย___________เสียง       ไม่เห็นด้วย________เสียง     งดออกเสียง_________เสียง 
      Approve          Votes        Disapprove    Votes       Abstain                    Votes 
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วาระที_่_____________
เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

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

 
 
 

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ  /  
Grantor ‘s signed 

 ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

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

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



 

29 

 
             สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C) 

 
เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น_____________________ 
Shareholder’s Registration No. 

เขียนที_่____________________________ 
Written at 
วันท่ี _____เดือน __________พ.ศ._______ 
 

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Asia Metal Public Limited (‘the Company’) 
โดยเป็นผู้ถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ________________เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of        Shares and have the rights to vote equal to       Votes as follows: 
 หุ้นสามญั_______________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสยีง 
 Ordinary share                           Shares and have the rights to vote equal to                   Votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ_____________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสยีง 
 Preference share                          Shares and have the rights to vote equal to                   Votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 

1) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                age                     years, 

อยู่บ้านเลขที_่_______________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 
2) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 

     Name                age                     years, 
อยู่บ้านเลขที_่_______________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20Baht 
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3) ช่ือ________________________________________________________อาย_ุ_______________ปี 
     Name                age                     years, 

อยู่บ้านเลขที_่_______________ถนน________________________ต าบล/แขวง______________________ 
Residing at                   Road      Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด______________________รหสัไปรษณีย_์____________หรือ 
Amphur/Ket         Province             Postal code       or 

  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 ณ สถานที่ ไบเทค บางนา 
เลขท่ี 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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 2021 on Friday 30 April 2021 at 14.00 hrs. at Meeting 
Room (SILK1) at Bitec Bang-na,No. 88th Bang-na-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 or such other date, 
time and place as the meeting may be adjourned. 

   
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ_____________หุ้น และมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนได_้____________เสียง 
 Grant partial shares of Ordinary share    share, and have the rights to vote equal to   vote 

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
วาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders 2020 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(1) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระที่  2  พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2563 ของ
คณะกรรมการ 

Agenda No.2 To consider and approve the report on the Company’s operating results for the fiscal year 
2020 and annual report prepared by the Board of Director 
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 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2563 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial position, profit and loss for the year 
ended 31 December 2020 

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
Agenda No.4 To consider the dividends payment for the operating results of year 2020 

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 

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

retired by rotation 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
The appointment of all directors 
 เห็นด้วย___________เสียง    ไม่เห็นด้วย________เสียง    งดออกเสียง_________เสียง 

Approve                 Votes        Disapprove        Votes       Abstain                   
Votes 
การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 The appointment of certain directors as follows: 
1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์  
 Mr. Chusak Yongvongphaiboon  
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

 Approve         Disapprove         Abstain 
 

2. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล  
Mr.Piboonsak Arthabowornpisan  

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
 Approve         Disapprove         Abstain 
 

3. เรือตรีหญิงสุรี  บูรณธนิต 
Sub Lt. Suree Buranathanit  

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
 Approve         Disapprove         Abstain 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No.6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the fiscal year 2021 

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for 2021 and to fix 

their remuneration 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 

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

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นกรลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณี

ที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณทีี่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผูร้ับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified 
or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those 
specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all 
respects. 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 
myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form 

 

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ  /  
Grantor ‘s signed 

 ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

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

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

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 
 

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

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

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



 

34 

หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้  

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy 
Form C. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
2.1. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

2.2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a 
Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ า
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
The proxy may split the votes, In this regard, if the content is too long, it can be specified in the 
attached supplemental Proxy form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Asia Metal Public Company Limited. 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK 1  
ณ สถานท่ี ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอืน่ด้วย 
 For the Annual General Meeting of shareholder for the year 2021 shall be held on 30 April 2021 at  
14.00 hrs. at Meeting Room (SILK 1) at Bitec Bangna, No. 88th Bangna-Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260, or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
  
วาระที_่_____________
เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

     Approve               Disapprove        Abstain 
วาระที_่_____________
เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

     Approve              Disapprove       Abstain 
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วาระที_่_____________
เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
Agenda  Re: 

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

respects 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

     Approve Disapprove        Abstain 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all 
respects. 
 

 
 

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ  /  
Grantor ‘s signed 

 ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ / 
Proxy ‘s signed 

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

…………………….……………………… 
(                                      ) 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
เพ่ือประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
1. ช่ือ   :  นายพิบูลศักดิ์  อรรถบวรพิศาล  
อายุ     :  69 ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได ้   :    44/1 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี 18000 
ต าแหน่ง    :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ  สาขาไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผ่านการอบรม  :  หลักสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 
ประวัติการท างาน  
 2558 –ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน) 
      2540-2556    ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวรโ์พรดัคท ์
 2528-2540   ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ 
 2521-2528   หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จ ากัด 
 2520-2521   วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 2518-2520   วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย    
      ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    : ของตนเอง (ไม่มี) 
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่ม ี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย  : ไม่ม ี
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2. ช่ือ  :  นางไทศิกา ไพรสงบ 
 อาย ุ  :  70 ปี 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได ้  :  เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแก้ว  
     อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 ต าแหน่ง  :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอสีเทอร์นเอเซีย 
 ผ่านการอบรม  :  หลักสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)  

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 
    หลักสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005 
ประวัติการท างาน   
 2547– ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
 2546 – ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากัด  
 2542 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัทบุญศริิเรียลเอสเตส จ ากัด 
 2547 –2552   ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจ ากัด (มหาชน) 
 2545 – 2546   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2543 – 2544   ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี  
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : ของตนเอง (ไม่มี) 
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่ม ี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย  : ไม่ม ี
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3.  ช่ือ   : เรือตรหีญิงสรุี บูรณธนิต 
 อาย ุ   : 86 ปี 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได ้   : เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแก้ว  
     อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 ต าแหน่ง   : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 วุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์  
      ผ่านการอบรม   : หลักสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 
    หลักสตูรประกาศนียบตัร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007 
     หลักสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 17 (ACP) 
     รุ่นที่ 18/2007 
     หลักสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 17 (ACP)  
ประวัติการท างาน  
 2547 –ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
   บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน) 
 ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บริษัท ไอที ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 
     กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาต ิ
     กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสอืชาวบ้าน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
     กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 
     ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
     ที่ปรึกษาสมาคมต ารวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย 
     ผู้ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดธัญบุร ี

  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ  
  คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา 
  ประธานกรรมการ หมู่บ้านจดัสรรวรบูลย ์
  ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ์

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่ม ี
 การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี ้ : มี  
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่ม ี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  : ไม่ม ี
 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่ม ี  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย  : ไม่ม ี
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อย  เป็นอิสระต่อการบริหารจัดการและผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจจะท าให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง 

  
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้ก าหนดขึ้นเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ 
 

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับ
รวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
2.เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจาก
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็นต้น 

 
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
ข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

 
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้

ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
Document or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend Meeting 
  

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง  ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน  ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร 
  

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. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรอืหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้
ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 13.50 น. ของวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 

 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 30 April 2021. 
 
2. เง่ือนไขและวิธกีารลงทะเบียน 
2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person 

1) ผู้ถือหุ้นท่ีมสีัญชาตไิทย/ Thai nationality: 
(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
Case in which a shareholder attends a meeting in person must show his/her identification 
card of the shareholder (personal I.D) or identification card of government officer or 
identification card of state enterprise officer. 
(ข) กรณีมอบฉันทะ : ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ  
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The copy of Personal identification card of Shareholder and Personal identification card or 
passport (In case of a foreigner) of the proxy should be presented.  

2)   ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Foreign nationality: 
(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น  
Case in which A shareholder, who is an individual person with foreign nationality attends a 
meeting in person must show original passport of the Shareholder. 
 (ข) กรณีมอบฉันทะ : ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และ ประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
In case of proxy, attends a meeting in person must show passport (copy) of the 
Shareholder and Personal ID card or passport (In case of a foreigner) of the proxy should 
be presented. 

2.2 นิติบุคคล/ Juristic person  
          1)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวง
พาณิชย ์
Case in which A shareholder, Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial 
Registration Department, Ministry of Commerce. 
(ข) กรณีมอบฉันทะ : ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
In case of proxy, Identification card (copy) or passport (copy) (in case of a foreigner) of the 
authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card (copy) or 
passport (copy) (in case of a foreigner) of the proxy 

          2)  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand 
  (ก) กรณีมาด้วยตนเอง : หนังสือรับรองนิติบุคคล 

Case in which a shareholder attends a meeting in person must show Corporate affidavit. 
(ข) กรณีมอบฉันทะ : ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
In case of proxy, Identification card (copy) or passport (copy) (in case of a foreigner) of the 
authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card (copy) or 
passport (copy) (in case of a foreigner) of the proxy  

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับบลิค 

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. 
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3. การออกเสียงลงคะแนน / Voting procedure 
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรอืในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ

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

holding share 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
 

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้และวิธกีารลงคะแนนเสียง 
 

ข้อบังคับบริษัท 
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 
ข้อ 12.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2)  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า  จ านวนการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใหม่ในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 13.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 
ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1เดือนนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจั งหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจักร 
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ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือ
มอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 
ข้อ 27.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง  1 ช่ัวโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าหาก
การประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ
มิได้เข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 
ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท าแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 29. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบริษัทที่ผ่านมา 
(3) เลือกตั้งกรรมการแทนการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) กิจการอื่น ๆ  

 
 
 



 

46 

หมวดที่  5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 30. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อ 31. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท างบดุล
และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและงบบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและงบบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญช ี

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล งบบัญชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือ
หุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือด ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงิน
ปันผลการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ี ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน  1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท 
หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ 36. บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2563 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือ หุ้นและรายงานประจ าปีใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ข้ึนไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code  
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการ

ประชุม  
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

 

ส าหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลิเคช่ัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

 เข้าไปในแอปพลิเคชั่น Line แล้วเลือก add friend เพิ่มเพื่อน 
 เลือก QR Code  
 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการ
ประชุม  
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MEETING  ROOM : 
SILK 1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
 

แผนที่สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม (SILK 1) ไบเทค บางนา 
 

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