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หน้า 2 จาก 28 

วันท่ี 1 เมษายน 2562 
 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท  สามชัย  สตีล  อินดัสทรี  จํากัด  (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
 2.  CD-ROM รายงานประจําปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน 
       และงบกระแสเงินสด  สําหรับปี 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

3.  ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี ป ี2562 
4.  ประวัติผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
5.  คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
6.  หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 9. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตใิห้นัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ํา รามาดาพลาซา เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม

แม่น้ํา รามาดาพลาซา เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซ่ึงบริษัทฯได้จัดทํารายงานการประชุม
ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดสําเนารายงานการประชุม ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,486.62 ล้านบาท ต้นทุนขาย 3,350.12 ล้านบาท มีกําไรขั้นต้น 137.12 

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 196.17 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 44.66 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 86.07 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2561 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ดังปรากฏใน

รายงานประจําปี 2561 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและ
บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกําไร เงินปันผล  และเงินสํารองตามกฎหมายประจําปี 2561 
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48. ซ่ึงกําหนดให้ ”บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซ่ึงจากงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 86.07 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกําไรสุทธิตามสํารองตามกฎหมาย และไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ได้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบัญชีสําหรับปี 2562 และการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

การตรวจสอบของทีมงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ตามรายช่ือต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจําปี 2562  

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ จํานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท 

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร 8125 5 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599 0 
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 7764 0 

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่าน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3  และผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่านไม่มีความ 
สัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท้ังนี้กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
การตรวจสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

1.ค่าสอบบัญชี 1,285,000 1,260,000 
2.ค่าบริการอ่ืน - - 

รวมทั้งส้ิน 1,285,000 1,260,000 

ท้ังนี้ ค่าสอบบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นจํานวน 25,000 บาท หรือร้อยละ 1.98 เนื่องจากปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบ
เพิ่มขึ้น 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2562 
ตามรายละเอียดข้างต้น และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18. “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน

หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3)” 
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ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการท้ังหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน  ท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ ได้แก่ 

1.  นายปรีชา หาญหัทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายวรวิทย์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

โดยมีข้อมูลรายละเอียดประวัติกรรมการ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้น

ตําแหน่งตามวาระ กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
1.  นายปรีชา หาญหัทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายวรวิทย์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 

บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 1,927,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 อัตราที่เสนอ (บาท) ปี 2561 (บาท) 

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  
- ประธานกรรมการ (ต่อเดือน) 
- กรรมการ (ต่อครั้ง) 

50,000
15,000

50,000
15,000

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง) 
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง) 

35,000
20,000

35,000
20,000

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (ต่อครั้ง) 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง) 

25,000
15,000

25,000
15,000

4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อครั้ง) 
- กรรมการสรรหา (ต่อครั้ง) 

25,000
15,000

25,000
15,000

5. ค่าพาหนะเดินทาง 
- รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน) 
- กรรมการ (ต่อเดือน) 

20,000
17,000

20,000
17,000

หมายเหตุ กรรมการท่ีมาจากกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,0000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซ่ึงเท่ากับปี 2561ท่ีผ่านมา ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ใน
ระดับเดียวกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ท้ังนี้บริษัทฯ ได้กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2562 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562 
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์

จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในครั้งนี้ โปรดลงนามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะท่ีได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งมายังบริษัทก่อนเริ่มการประชุม 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด(มหาชน) 

 

 
(นายวรุณชัย  ลีกาญจนากร) 

กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 
ของ 

บริษัท  สามชัย  สตีล  อินดัสทรี  จํากัด  (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ํา รามาดาพลาซา เลขท่ี 2074 
ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชมุ ดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร ประธานกรรมการ  
2.  นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ  
3. นายธงชัย   ลีกาญจนากร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
4.  นายวรัญชัย  ลีกาญจนากร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
5.  นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร  
6. นายพรชัย   กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายปรีชา  หาญหัทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9.  นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เขา้รว่มประชุม 
1. นางวาสนา  ลามาติพานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชี 
2. นายวรัญวุฒิ  วัฒนอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน 
3. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร ผู้แทนจาก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิเชฐฎ์  เทียนทอง ผู้แทนจาก สํานักงานมณีวัฒน์ ทนายความ   

   และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
นายพัชวัฎ คุณชยางกูร ทําหน้าท่ีเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง 9 ท่าน จํานวนหุ้นรวม 718,398,837 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 21 ท่านจํานวนหุ้นรวม 251,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 30 ท่าน จํานวนหุ้นรวมท้ังส้ิน 718,650,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.76 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด 
1,045,125,093 หุ้น ท่ีออกจําหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  

และได้มอบหมายให้ นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระในหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ หรือท่ีได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจํานวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้  
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2. ในการออกเสียงลงมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระตามท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้
ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซ่ึงมีรายละเอียดจํานวนหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบลง
มติในแต่ละวาระ 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมหรือผู้ดําเนินการประชุม จะสอบถามต่อท่ีประชุมว่า 
มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  หากไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ให้ทําเครื่องหมาย  ท่ีช่อง 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ แล้วยกมือขึ้น  เพื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บ
บัตรดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจํานวนคะแนนเสียง 

5. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่า มีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
6. การนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วม

ประชุม และส่วนท่ีเหลือ จะถือว่า เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ัน ๆ 
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการซักถาม กรุณาแจ้งช่ือ – นามสกุล ให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 
จากน้ันผู้ดําเนินการประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซ่ึงประชุม 

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ํา รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
ตามสําเนารายงานการประชุมท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
รับรอง จํานวน 718,650,737  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่รับรอง จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00          
งดออกเสียง จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00           
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  2560 
นายวรัญชัย ลีกาญจนากร แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดําเนินงาน ปี 2560 มียอดขายทั้งหมด 2,694.07 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนจํานวน 229.80 ล้านบาท มีต้นทุนขายจํานวน 2,560.19 ล้านบาท ลดลงจํานวน 73.80 ล้านบาท มีกําไรข้ันต้น 
132.47 ล้านบาท หรือ 4.91% ของยอดขาย  ลดลง 127.10 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด 187.44 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 3.15 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 50.97 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3.83 ล้านบาท ทําให้มีผล
ขาดทุนสุทธิ 79.29 ล้านบาท 
 ปี 2559 % ปี 2560 % 
รายได้จากการขาย 2,923.87 99.80%           2,694.07  99.95%
โอนกลับจากสต็อคสินค้า                  5.83 0.20%                  1.40  0.05%
รายได้รวม            2,929.70 100.00% 2,695.47  100.00%
กําไรขั้นต้น             295.71 10.09%             132.47  4.91%
รายได้อ่ืน                  3.34 0.11%                  4.04  0.15%
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 ปี 2559 % ปี 2560 % 
ค่าใช้จ่ายในการขาย & บริหาร              190.60 6.51%              187.45  6.95%
ต้นทุนทางการเงิน               47.14 1.61%                50.97  1.89%
ภาษีเงินได้                     -  0.00%                      -  0.00%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 47.82 1.63% (79.29) -2.94%

ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานปี2560 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2560 
นายวรัญวุฒิ  วัฒนอนันต์ แถลงต่อท่ีประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2560 ท่ีได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว พอสรุปได้ดังนี้ 

สินทรัพย์รวม จํานวน 3,800.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.96 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,800.68 ล้านบาทเพิ่มข้ึน 
50.55  ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจํานวน 1,999.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 81.51 ล้านบาท เนื่องมาจากผล
การดําเนินงานขาดทุน 

ทางด้านอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ : อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.88 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.31 เท่า 
และอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.90 เท่า ซึ่งอัตราส่วนทั้ง 3 รายการ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนอัตราผลตอบแทนจาก
ผู้ถือหุ้น -3.96 % และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ -2.08% เนื่องมาจากผลการดําเนินงานขาดทุนดังกล่าวข้างต้น 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป หน่วย : ล้าน 
ข้อมูลจากงบการเงิน 2558 2559 2560

  สินทรัพย์รวม 4,101.68 3,831.21 3,800.25
  หนี้สินรวม 2,068.41 1,750.13 1,800.68
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,033.26 2,081.08 1,999.57
  รายได้จากการขาย 3,156.18 2,923.88 2,694.07
  รายได้อื่น 5.34 4.39 9.61
  รายได้รวม 3,161.52 2,928.27 2,703.68
  กําไรข้ันต้น 187.70 295.71 132.47
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (64.88) 47.82 (79.29)
อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 0.92 0.88
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.30 0.25 0.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 0.84 0.90
  อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ ( % ) (1.82) 1.51 (2.94)
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( % ) (2.88) 2.07 (3.96)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( % ) (1.45) 4.50 (2.08)
  กําไรสุทธิต่อหุ้น ( บาท ) (0.06) 0.05 (0.08)
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ( บาท ) 1.95 1.99 1.91
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มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

อนุมัติ จํานวน 718,650,737 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่อนุมัติ จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00          
งดออกเสียง จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00           
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกําไร เงินปันผล และเงินสํารองตามกฎหมายประจําปี 2560 
นายวิเชฐฎ์  เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าในอัตราร้อยละ 40 แต่ในปี 

2560 บริษัท มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 79.29 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล 
และไม่ต้องต้ังเงินสํารองตามกฎหมาย 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและไม่ตั้งเงินสํารองตามกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

อนุมัติ จํานวน 718,650,737  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่อนุมัติ จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00          
งดออกเสียง จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00           
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  5   พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสําหรับปี  2561  และการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมว่า สํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีท่ีผ่านมา 

ได้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี  2561  ตามรายช่ือดังนี้ 
1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี  7764 
2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี  5599 
3. นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี  8125 

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ท้ังนี้กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยกําหนดค่าบริการการสอบบัญชีประจําปี พ.ศ.2561 
เป็นเงินไม่เกิน 1,260,000.- บาท ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดค่าบริการการสอบบัญชี
ตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

อนุมัติ จํานวน 718,650,737  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่อนุมัติ จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00          
งดออกเสียง จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00           
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิท่ีจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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กรรมการของบริษัทได้อีก ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ในครั้งนี้ มีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   
3. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  

และเนื่องจากกรรมการท้ังสามท่านดังกล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท โดยมีข้อมูลรายละเอียดประวัติกรรมการ
ตามท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งกรรมการท่ีต้อง
พ้นจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก 1 วาระ 

มีผู้ถือหุ้นยกมือต้ังประเด็นคาํถามก่อนลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
นายธนาวัตร  วีรจินต์สิริ สอบถามว่าบริษัทได้มีการหารือกรณีกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกิน 9 ปี หรือไม่ และบริษัทมี 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นโยบายในการกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่  
นายพัชวัฎ คุณชยางกูร เรื่องการแต่งตั้งกรรมการอิสระทาง ตลท.หรือ กลต.ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ห้ามกรรมการอิสระดํารง

ตําแหน่งเกินก่ีปี แต่ในส่วนของบริษัทพิจารณาถึงความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยงานบริษัทได้
มากแค่ไหน เป็นเกณฑ์ และกรรมการอิสระท่ีร่วมงานกันมาเกิน 9 ปี ก็มีส่วนช่วยงานบริษัทเป็น
อย่างมาก อีกท้ังไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะหาบุคคลท่ีมีความรู้เร่ืองธุรกิจเหล็กมาเป็นกรรมการอิสระ   

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีก 1 วาระ โดยมี
คะแนนเสียงดังนี้ 

รายชื่อ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จํานวนเสียง ร้อยละ จํานวนเสียง ร้อยละ จํานวนเสียง ร้อยละ 

นายธงชัย     ลีกาญจนากร 519,926,637 100.00 0 0.00 0 0.00 
นายพรชัย    กิตติปัญญางาม 718,650,237 100.00 500 0.00 0 0.00 
นายวรัญชัย  ลีกาญจนากร 553,550,800 100.00 0 0.00 0 0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หมายเหตุ ไม่นับคะแนนเสียงของ นายธงชัย ลีกาญจนากร จํานวน 198,724,100 หุ้น และนายวรัญชัย ลีกาญจนากร จํานวน 

165,099,937 หุ้น ในวาระของตนเอง 

วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 
นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง แถลงว่า ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 

เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 2,027,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน) ซ่ึงเท่ากับปี 2560 ท่ีผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน   

มีผู้ถือหุ้นยกมือต้ังประเด็นคําถามก่อนลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
นายธนาวัตร  วีรจินต์สิริ สอบถามว่า บริษัทมีการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่กรรมการอย่างไร 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ การจ่ายเบี้ยประชุมของกรรมการ ขอให้ดูจากรายงานท่ีบริษัทสรุปไว้ในรายงานประจําปี 2560 หน้า 
23 ท่ีได้ส่งมาให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน
บาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

อนุมัติ จํานวน 718,650,737  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00          
ไม่อนุมัติ จํานวน  0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00          
งดออกเสียง จํานวน  0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00           
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  8  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มใหม่ 
นายวิเชฐฎ์ เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ

อย่างน้อย 5 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ จํานวน 9 คน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 1 คน โดยแต่งต้ังนายวรุณชัย ลีกาญจนากร เป็นกรรมการใหม่ (รวมเป็นคณะกรรมการทั้งหมด 10 คน) 
ปัจจุบันนายวรุณชัย ลีกาญจนากร เป็นผู้บริหารของบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง รองกรรมการ
ผู้จัดการ ด้านการขายและการตลาด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการธนาคาร และ
อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดประวัติของนายวรุณชัย ลีกาญจนากร ตามท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เป็นกรรมการใหม่   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการเพิ่มใหม่อีก 1 ท่านโดยแต่งตั้งนายวรุณชัย ลีกาญจนากร เป็น
กรรมการใหม่ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

อนุมัติ จํานวน 568,656,037 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          
ไม่อนุมัติ จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00          
งดออกเสียง จํานวน 0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00           
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ ไม่นับคะแนนเสียงของ นายวรุณชัย ลีกาญจนากร จํานวน 149,994,700 หุ้น 

วาระที่  9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
ไม่มีผู้เสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม  
  

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
                                                                                                                   
                             
                                                                 

................................................................................. 
(นายพัชวัฎ  คุณชยางกูร) 

ประธานท่ีประชุม 
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ประวัติผู้ตรวจสอบบัญช ี
 
ชื่อ - นามสกุล (Thai)  นางสาวสุภาภรณ์   มั่งจิตร 
Name (English) Miss Suphaphorn  Mangjit 
วันเดือนปีเกิด 26 มิถุนายน 2514 
บัตรประจําตัวประชาชน 3-3021-00103-47-6 
ท่ีอยู่ (Address) 316/32 ซอยสขุุมวิท22 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
วุฒิการศึกษา (Education) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อื่น ๆ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนผูส้อบ 8125 
 ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตท่ีได้รับความเห็นชอบ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย ์
 และตลาดหลักทรัพย์  
ประสบการณก์ารทํางาน (Work Experience) 
2553 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
2538 – 2553 พนักงาน – ผู้จัดการสายตรวจสอบ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
 
ประสบการณ์อื่น  

ผูส้อบบัญช ี 1.  บริษัท ทักษิณคอนกรตี จํากัด (มหาชน) 
 2.  บริษัท สามชัยสตลี อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
 3.  บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 
 4.  บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน) 
 5.  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) 
 6.  บริษัท สยามอีสต์ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 7. บริษัท กรังปรีซ์อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
   ฯลฯ 
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ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชี 
 
ชื่อ – นามสกุล (Thai) นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์        
Name (English) Miss Somjintana  Pholhirunrat 
บัตรประจําตัวประชาชน  3100800294738 
ที่อยู่ (Address)      316/32  ซอยสุขุมวิท 22  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย       

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
  โทรศัพท์  02-2595300 (อัตโนมัติ  8 สาย) 
  โทรสาร  02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956 
  Email Address :  Somjintana@diaaudit.com 
การศึกษา (Education)        
ปริญญาตรี :- บัญชีบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท :- บัญชีมหาบัณฑิต   จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อ่ืน ๆ :- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5599 
    ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ประสบการณ์การทํางาน (Work Experience) 
ปี บริษัท ตําแหน่ง 
2554-ปัจจุบัน บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล  หุ้นส่วน 
2539-2554 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 
2532-2539 บริษัท แปลน พับลิชช่ิง จํากัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

  

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 

  

ผู้ชําระบัญชี (ร่วมคณะทํางานชําระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง) 
บริษัท นวแฟคตอริ่ง จํากัด   
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จํากัด 
บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จํากัด 
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ประวัติผู้สอบบัญชี 
 
ชื่อ-นามสกุล  นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ 
Name (English) Mr. Nopparoek  Pissanuwong 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
ใบอนุญาตทางวชิาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี  7764 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  
 

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
  บริษัท     ตําแหน่ง 
พ.ศ. 2533 – 2553 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ   หุ้นส่วน 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน บจ.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล  หุ้นส่วนอาวุโส/ วิทยากรและฝึกอบรม 
  บจ. ดี ไอ เอ ออดิท 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตาํแหน่งใหม่ 

นายปรีชา หาญหัทยา (อายุ 71 ปี) 
 

 
ตําแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท : 15 ปี  ( ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547 ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมา :  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง และเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
  มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง 
  เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

จํานวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน :  กรรมการ บริษัท อันดามันรีสอร์ท จํากัด 

การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันกับบริษัท : ไม่มี 

ประวัติการทํางาน 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี 
 2548 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัท อันดามันรีสอร์ท จํากัด 
 2535 – 2545 : ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา :   ไม่มี 
10 ปีท่ีผ่านมา                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตาํแหน่งใหม่ 

นายวรวิทย์  โชติกโสภณ (อายุ 71 ปี) 
 

 
ตําแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2560) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมา :  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง และเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
  มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง 
  เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

จํานวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันกับบริษัท : ไม่มี 

ประวัติการทํางาน 2530 – 2540 : ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   บริษัท บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม จํากัด 
 2523 – 2530 : ผู้จัดการบริษัท อุลตร้าลู้บ (ประเทศไทย) จํากัด 
 2516 – 2523 : ฝ่ายสินเช่ือ และหัวหน้าฝ่ายลงทุน 
   บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จํากัด 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา :   ไม่มี 
10 ปีท่ีผ่านมา                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตาํแหน่งใหม่ 

นายธวัชชัย  ชินธรรมมิตร์ (อายุ 64 ปี) 
 

 
ตําแหน่งในบริษัท : กรรมการ  

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การผ่านหลักสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท : 15 ปี  (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมา :  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง และเข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง  
  เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

จํานวนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน :  กรรมการผู้จัดการ บรษิัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัด 

การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันกับบริษัท : ไม่มี 

ประวัติการทํางาน 2541 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัด 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา :   ไม่มี 
10 ปีท่ีผ่านมา                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือเป็น
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพื่อประกอบ 
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น
ทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ท้ังนี้ การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ 
ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบการท่ีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.

28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  ( แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน ) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2549 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

    เขียนท่ี.................................................. 
วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 

ข้าพเจ้า..........................................................................................................สัญชาติ ........................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง................................................. 
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท    สามชัย สตีล อินดัสทรี  จํากัด   (มหาชน)  จํานวนหุ้น............................หุ้น ขอมอบฉันทะให้   

 (1)  นายพรชัย กิตติปัญญางาม  อายุ  72  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี   121/109 ถนนพญาไท  แขวงเพชรบุรี    
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ 

  (2)   ...............................................................อายุ.......................ปี   อยู่บ้านเลขท่ี......................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์................................................หรือ 

  (3)   ...............................................................อายุ.......................ปี   อยู่บ้านเลขท่ี......................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์................................................หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ. โรงแรมแม่น้ํา รามาดาพลาซ่า เลขท่ี 
2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ ..............................................ผู้มอบฉันทะ 
              (...............................................) 
 
      ลงช่ือ ..............................................ผู้รับมอบฉันทะ 
              (...............................................) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ถือไว้ได้ 
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หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซ่ึงจะเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
แต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย  
( ก ) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
( ข ) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอํานาจ 
1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

( ก ) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
( ข ) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอํานาจ 
2.  นิติบุคคล          

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
( ก )  หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
( ข ) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

( ก ) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
( ข )  บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในต่างประเทศควรมีการ

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับลิค 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีประชุม

ก่อนการประชุม 
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เอกสารท่ีผู้เข้ารว่มประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยัง

ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ
ฉันทะได้ ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  ข้างต้น       
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทน

นิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ร่วมเข้าประชุมมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่ง

เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ภายใต้บังคับต่อไปนี้ 
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นต้ังอยู่

หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคล  ท้ังนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติ
บุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล 
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ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ  32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  
หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด   

ข้อ  33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทําภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัทการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ  ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้น 
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนที่จําหน่วยได้ท้ังหมด หรือจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน
ซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดเข้าช่ือกันทําหนังสือในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม
เพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ  34.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วันเวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม 

อนึ่ง คําบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ  35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า  
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จํานวนผู้ถือ
หุ้นซ่ึงเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จําเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ  36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้การ
มอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือ  ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด  และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 

1) จํานวนหุ้นซ่ึงผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
2)  ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
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ข้อ  37. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณา
เร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดเสนอในที่
ประชุมพิจารณาเรื่องท่ียังพิจารณาไม่เสร็จและจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน 
และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ  38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานใน
ท่ีประชุม 

ข้อ  39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด  ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

มิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปน้ี  จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด  หรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
2) การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
3) การทํา  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

4) การออกหุ้นใหม่เพื่อชําระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
5)  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยการลดจํานวนหุ้น  หรือลดมูลค่าหุ้น 
6)  การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อ  40.   กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปี  พึงกระทํามีดังนี้ 
1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนินการไประยะรอบปีท่ีผ่านมา 
2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
3)  พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
6)  กิจการอื่นๆ 
 
 

 
 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 
 
 

ช่ือ – สกุล นายพรชัย   กิตติปัญญางาม 
ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 72 ปี 
สัญชาติ ไทย 
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณท์ํางาน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ต้ี 
 2555 – 2558  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ต้ี 
 2515 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จํากัด 
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2561 4 ครั้ง จากการประชุมที่มีทั้งหมด 4 ครั้ง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี 
 
ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ  ไม่มี 
ที่บริษัทเป็นคูส่ัญญา ทั้งนี้ให้ระบุช่ือลักษณะ 
ความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรม 
และลักษณะสว่นได้เสียพร้อมจํานวนเงินของ  
ผลได้ผลเสีย (ถ้ามี)       

 
   

 
 
 

รายละเอียดของกรรมการอสิระท่ีเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
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แผนที่สถานที่จัดประชุม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 



หน้า 27 จาก 28 

 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่    ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแล้ว  หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจําปี 2561 ท่ีได้จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม โดยมีเน้ือหาเช่นเดียวกันกับ CD-ROM โปรดแจ้งความ
ประสงค์ หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ท่ี 
 
  นางสาวสุทธิลักษณ์  พบิูลเวช   
  บรษิัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
  75/14, 75/17, 85 หมู่ 5 ซอยวัดโสภณาราม 
  ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 
  จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
  โทร 0-2754-3555 ต่อ 3154  โทรสาร 0-2754-3974 
  Email : banpot@samchaisteel.com   

.................................................... 
 

ข้าพเจ้า ช่ือ .......................................................... นามสกุล ....................................................... 
ท่ีอยู่............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
โทร .............................................................. อีเมล์ ................................................................... 
มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2561 เป็นรูปเล่ม 
 
      ลงช่ือ ................................................... 
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