
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

วันพฤหสับดีที่ 27 เมษายน  2560  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องปิง-วัง  โรงแรมแม่นํา้ รามาดาพลาซา 

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จาํกัด (มหาชน) 
75/14 , 75/17 , 85 หมู่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

โทร 034 833 891    โทรสาร 034 834 531 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จาํกัด (มหาชน)  



 

 

 

วนัท่ี 5 เมษายน 2560 

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท สามชยั สตีล อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 2.  รายงานประจําปี  2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด   

 สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

3.  ประวตัิผู้ ท่ีได้รับการเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4.  หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารหลกัฐานท่ีต้องใช้เพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

 5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 6. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

     

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มีมติให้นดัปร ะชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวัน พฤหัสบดีที่  27 

เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่นํา้ รามาดาพลาซา  เลขท่ี  2074 ถนนเจริญกรุง  เขต

บางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559  

ประชมุเมื่อ วนัพธุท่ี  28  เมษายน 2559  เวลา 14.00 น.  ณ โรงแรมแมนํ่า้ รามาดาพลาซา เลขท่ี  2074  

ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร ดงัมรีายละเอียดตามรายงานการประชมุท่ีสง่มาพร้อมกนันี ้ (สิง่ท่ี

สง่มาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  

วาระที่  2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี  2559 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย  2,860.62 ล้านบาท ต้นทนุขาย 2,575.48 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร 192.10 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงิน  47.14 ล้านบาท และมีผลกําไรสทุธิ   43.14 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดอ่ืนๆ ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ท่ีสง่มาพร้อมกนันี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 

 

 

 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จาํกัด (มหาชน)  
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วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปีสิน้สุด  

   ณ วันที่  31  ธันวาคม 2559   

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัทได้ผา่น

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ตามท่ีได้จดัสง่มาพร้อมกนันี ้ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรอนมุตัิ  งบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุ ของบริษัท  

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

  

วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกาํไร เงนิปันผล  และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี  2559 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ โดยในปี 2559 บริษัทมีผลการดําเนินงาน

กําไรสทุธิ 43.14 ล้านบาท  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล   และให้ตัง้เงินสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อย

ละ 5 ของกําไรสทุธิ เป็นเงิน 2,157,384.85 บาท ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

วาระที่  5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีสาํหรับปี 2560 และการกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

สาํนกังานสอบบญัชี   ดี ไอ เอ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผา่นมา  ได้เสนอนายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์  

หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี  

2560 ของบริษัทฯ  โดยบคุคลดงักลา่วมีความเป็นอิสระและไมม่ีประโยชน์สว่นได้เสยีใดๆ   กบับริษัท   และเสนอ

คา่บริการ (เฉพาะคา่สอบบญัชี) เป็นเงิน 1,235,000.- บาท ซึง่เป็นราคาเทา่กบัปีท่ีแล้ว และได้ผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก  สาํนกังานสอบบญัชี  ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทประจําปี  2560  ตามรายช่ือดงันี ้

  1.  นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  7764 

2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5599 

3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  8125 

ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท

โดยกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560  ไมเ่กิน 1,235,000 บาท  

 

วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ ในการประชมุสามญั

ประจําปีผู้ ถือหุ้น  โดยกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มี จํานวน 4  ทา่น  ได้แก่ 

1.  นายพชัวฎั คณุชยางกรู ประธานกรรมการ 

2.  นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

3.  นายชชัวาล ศิริวฒุิเศรษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 
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โดยมีข้อมลูรายละเอียดประวตัิกรรมการตามท่ีได้จดัสง่มาพร้อมกนันี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแตง่ตัง้กรรมการ ทัง้ 4 ทา่นท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระ เป็นกรรมการ

ตอ่อีก 1 สมยั  ดงันี ้

1.  นายพชัวฎั คณุชยางกรู ประธานกรรมการ 

2.  นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

3.  นายชชัวาล ศิริวฒุิเศรษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

ท่ีประชมุ สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับ ปี 2559  เป็นวงเงินไมเ่กิน 

5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน 2,092,000 บาท ซึง่ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่พาหนะ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรกํา หนดคา่ตอบแทนก รรมการประจําปี  2560  ในวงเงินไมเ่กิน  

5,000,000  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  ซึง่เทา่กบัปี 2559 ท่ีผา่นมา ซึง่เมื่อเปรียบเทียบแล้วอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษัทท่ี

อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั   

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น 1 วนั ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น  หากผู้ ถือหุ้น

ทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในการประชมุแทนในครัง้นี ้ โปรดลงนามและปิดอากร

แสตมป์ตามแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสอืนี ้และสง่มายงับริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สามชยั สตีล อินดสัทรี จํากดั(มหาชน) 

 

 

 

 

(นายวรัญชยั  ลกีาญจนากร) 

กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

ของ 

บริษัท  สามชัย  สตีล  อินดัสทรี  จาํกัด  (มหาชน) 
 

ประชมุเมื่อวนัท่ี  28  เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องปิง-วงั โรงแรมแมนํ่า้ รามาดาพลาซา เลขท่ี 2074  

ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายพชัวฎั   คณุชยางกรู ประธานกรรมการ 

2. นายวฒันา   สทุธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 

3. นายธงชยั   ลกีาญจนากร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

4. นางสาวจินตนา ลลีาชยัเจริญภณัฑ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

5. นายวรัญชยั  ลกีาญจนากร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

6. นายบรรพต  ประเสริฐสขุสกลุ กรรมการ กรรมการบริหาร 

7. นายพรชยั   กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายปรีชา  หาญหทัยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายชชัวาล   ศิริวฒุิเศรษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุนายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ กรรมการ ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากป่วย 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางวาสนา   ลามาติพานนท์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการบญัชี 

2. นายวรัญวฒุ ิ วฒันอนนัต์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการเงิน 

3.  นายวรุณชยั ลกีาญจนากร รองกรรมการผู้จดัการ สายงานขายและการตลาด 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสภุาภรณ์   มัง่จิตร ผู้แทนจาก สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิเชฎฐ์   เทียนทอง ผู้แทนจาก สาํนกังานมณีวฒัน์ ทนายความ 

   และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

คณุพชัวฎั  คณุชยางกรู   ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  ได้กลา่วเปิดประชมุและแจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง  20 ทา่น  จํานวนหุ้นรวม  717 ,296 ,537 หุ้น  และโดยการมอบฉนัทะ  30 ทา่นจํานวนหุ้นรวม  

12,545,625 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  50 ทา่น จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้  729,842,162 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 69.83 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 1,045,125,093 หุ้น ท่ีออกจําหนา่ยแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบั

ของบริษัท 

และได้มอบหมายให้  คณุวิเชฏฐ์ เทียนทอง ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชมุ

ตามระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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คณุวิเชฏฐ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่หรือท่ีได้รับมอบฉนัทะมา โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบั

หนึง่เสยีง  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและ /หรือผู้ รับมอบฉนัทะไมส่ามารถแบง่จํานวนหุ้นเพ่ือ

แยกลงคะแนนเสยีงได้  

2. ในการออกเสยีงลงมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุตัิในแตล่ะวาระตามท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุใน

ครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

3. ผู้ ถือหุ้นจะได้รับใบลงทะเบียนซึง่มีรายละเอียดจํานวนหุ้น เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการกรอกรายละเอียดลงใน

ใบลงมติในแตล่ะวาระ 

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานท่ีประชมุหรือผู้ดําเนินการประชมุ จะสอบถ ามตอ่ท่ี

ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ  หากไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  

ให้ทําเคร่ืองหมาย X ท่ีช่อง ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง   พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ 

แล้วยกมือขึ้น  เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบตัรดงักลา่วเพ่ือตรวจสอบจํานวนคะแนนเสยีง 

5.  สว่นผู้ถอืหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ถือวา่ มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

6. การนบัคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหกัคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ี

เข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลอื จะถือวา่ เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

7. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตาม

ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือ – นามสกลุ ให้ท่ีประชมุทราบก่อน

ซกัถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 

จากนัน้ผู้ดําเนินการประชมุได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 

คณุวิเชฏฐ์ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามั ญผู้ ถือหุ้นประจําปี  2558 ซึง่ประชมุ

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ณ ห้องปิง-วงั โรงแรมแมนํ่า้ รามาดาพลาซา่ เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร ตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

มต ิท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

รับรอง จํานวน 729,842,162  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00          

ไมรั่บรอง จํานวน  0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00          

งดออกเสยีง จํานวน  0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.00           

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี  2558 

คณุวรัญชยั  แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  ผลการดําเนินงาน  ปี 2558 มียอดขายทัง้หมด  3,223.61 ล้านบาท  ซึง่

เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  จํานวน  201.07 ล้านบาท  มีกําไรขัน้ต้น  199.76 ล้านบาท  คิดเป็น  6.20% ของยอดขาย  หาก

เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  กําไรขัน้ต้นลดลงประมาณ  5.34%  สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารทัง้หมด  194.42 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จํานวน 11.22 ล้านบาท แตต้่นทนุทางการเงิน  42.13 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว  5.66 

ล้านบาท ทําให้มีผลขาดทนุ 58.49 ล้านบาท 

ท่ีประชมุมีมติรับทราบผลการดําเนินงานปี 2558 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและบัญชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปีสิน้สุด  ณ  

วันที่  31  ธันวาคม 2558 

คณุวรัญวฒุิ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  งบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  สาํหรับปีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2558  ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  ดงัปรากฏรายงานประจําปี  2558 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้

ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว พอสรุปได้ดงันี ้

สนิทรัพย์รวม  จํานวน 4,042.19 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  174.55 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น  มีจํานวน 

2,039.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 58.50 ล้านบาท อนัเน่ืองมาจากการหกัคา่เสือ่มและผลการดําเนินงาน

ท่ีขาดทนุ 

ทางด้านอตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญั  : อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  0.891 เทา่ อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  

0.30 เทา่ และ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.98 ซึง่เพ่ิมขึน้เลก็น้อย จากข้อมลูดงักลา่ว  ในมมุมองของนกัการ

เงิน ถือวา่ เงินทนุหมนุเวียน สภาพคลอ่ง และความมัน่คงทางการเงิน อยูใ่นเกณฑ์ดี ไมม่ีความเสีย่งทางด้านการเงิน 

มติ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจําปีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

อนมุตัิ จํานวน 729,842,162  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00          

ไมอ่นมุตัิ จํานวน 0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00          

งดออกเสยีง จํานวน 0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00           

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2558 

คณุวรัญวฒุิ  ฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ํ่ากวา่ในอตัราร้อยละ  40 แต่

เน่ืองจากในปี  2558 บริษัท มีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิ  58.49 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท  จึงเห็นสมควรงด

จ่ายเงินปันผล และไมต่ัง้เงินสาํรองตามกฎหมาย 

มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลและตัง้เงินสาํรองตามกฎหมายตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ  โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

อนมุตัิ จํานวน 729,842,162  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00          

ไมอ่นมุตั ิ จํานวน 170,000  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.02          

งดออกเสยีง จํานวน 0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00           

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่  5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีสาํหรับปี  2559 และการกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

คณุวิเชฏฐ์ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  สาํนกังานสอบบญัชี   ดี ไอ เอ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผา่นมา  

ได้เสนอผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี  2559  ตามรายช่ือดงันี ้
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  1.  นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี  3104 

  2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี  5599 

  3.  นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี  8125 

โดยบคุคลดงักลา่วมีความเป็นอิสระและไมม่ีประโยชน์สว่นได้เสยีใดๆ  กบับริษัท  ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบญัชี

คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทโดยกําหนดคา่บริการการสอบบญัชี

ประจําปี พ.ศ.2559 เป็นเงิน 1,215,000.- บาท ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2559  และกําหนดคา่บริการการ

สอบบญัชีตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

อนมุตั ิ จํานวน 729,842,162  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00          

ไมอ่นมุตั ิ จํานวน 0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00          

งดออกเสยีง จํานวน 0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00           

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

คณุวิเชฏฐ์ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้

กรรมการจํานวนหนึง่ในสามต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ แตม่ีสทิธิท่ีจะได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่

กรรมการของบริษัทได้อีก ปัจจบุนับริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 ทา่น  ดงันัน้ จึงมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่

ตามวาระในครัง้นี ้ มีจํานวน  3  ทา่น  ได้แก่ 

 1. นางสาวจินตนา ลลีาชยัเจริญภณัฑ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 2. นายปรีชา หาญหทัยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

และเน่ืองจากกรรมการทัง้สามทา่นดงักลา่วเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการของบริษัท  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจการของบริษัท  โดยมีข้อมลู

รายละเอียดประวตัิกรรมการตามท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นวา่ควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการอีก 1 วาระ 

มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการใหมอี่ก 1 วาระ 

โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

รายช่ือ 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

จํานวนเสยีง ร้อยละ จํานวนเสยีง ร้อยละ จํานวนเสยีง ร้อยละ 

น.ส.จินตนา  ลลีาชยัเจริญภณัฑ์ 729,842,162 100.00 0 0.00 0 0.00 

นายปรีชา      หาญหทัยา 729,841,662 100.00 500 0.00 0 0.00 

นายธวชัชยั    ชินธรรมมิตร์ 729,342,037 100.00 0 0.00 0 0.00 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหต ุ ไมน่บัคะแนนเสยีงของ นายธวชัชยั  ชินธรรมมิตร์ จํานวน 500,125 หุ้น ในวาระของตนเอง 
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วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

คณุวิเชฏฐ์ฯ  แถลงวา่  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2558 กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี  2558 

เป็นวงเงินไมเ่กิน  5,000,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นเงิน  2,077,000 บาท ซึง่ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่

พาหนะ  ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี  2559  ในวงเงินไมเ่กิน   

5,000,000 บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  ซึง่เทา่กบัปี 2558 ท่ีผา่นมา และเมื่อเปรียบเทียบแล้วอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษัทท่ี

อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั   

มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท 

(ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

อนมุตั ิ จํานวน 729,942,762   คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00          

ไมอ่นมุตั ิ จํานวน 0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00          

งดออกเสยีง จํานวน 0  คะแนนเสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00           

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่  8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

มีผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นตา่ง ๆ  ดงันี ้

คณุวิไล ศิริพลูเกียรติกลุ  สอบถามความคืบหน้าโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ วา่ได้ดําเนินการไปอยา่งไรบ้าง 

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

คณุวรัญชยั  ลกีาญจนากร สาํหรับโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  บริษัท ได้มีดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  โดยใน

ปีท่ีผา่นมา  บริษัท ได้สง่เอกสารให้ซพัพลาย  / คูค้่าขาย กบับริษัท ทราบถึงช่องทางการ

ติดตอ่สือ่สารกบับริษัท หากพบวา่ มีเหตกุารณ์ทจุริตเกิดขึน้ภายในบริษัท 

คณุนิธิเวศน์ คณุพรไพศาล มีถาม 3 ข้อ คือ 1) บริษัท ขาดทนุจากสาเหตอุะไร  2) กรณี SSI มีผลกระทบอะไรกบั

บริษัทบ้าง  3) ใครคือคูแ่ขง่ทางการค้าของบริษัท 

คณุวรัญวฒุ ิวฒันอนนัต์ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างรายได้  จะพบวา่  บริษัทมีกําไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้าทกุ

ประเภท แสดงวา่ บริษัท มีความสามารถในการประกอบกิจการ อีกทัง้ต้นทนุทางการเงิน

ก็ลดลง  เน่ืองจากมีการใช้สนิ เช่ือ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  แตใ่นปี  2558 มีการนําเข้า

สนิค้าเป็นจํานวนมาก  อีกทัง้คา่เงินบาท  ออ่นคา่ลงจากต้นปี  ถึงปลายปี  ประมาณ  3-4 

บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ และในระหวา่งปี ทัง้นกัวิชาการและนกัการเงิน ตา่งคาดวา่  คา่เงิน

บาทจะออ่นไปถึง 37 บาท ซึง่บริษัท ก็ได้มีการซือ้  Forward ไว้บางสว่น แตใ่นการบนัทกึ

ต้นทนุทางบญัชีกบัการชําระเงินจริง  มีระยะเวลาหา่งกนัมาก  ทําให้การขาดทนุดงักลา่ว  

เป็นการขาดทนุทางบญัชี ซึง่ ณ วนัปิดรอบบญัชี  ปลายปี 2558 คา่เงินอยูท่ี่  36 กวา่บาท 

แต ่ณ วนันี ้อยูท่ี่ 35.14 บาท ดงันัน้ หากถึงกําหนดชําระเงิน ผลการขาดทนุทางบญัชี ลด

น้อยลง  

คณุวรัญชยั ลกีาญจนากร คําถามท่ี 2 เก่ียวกบั  SSI นัน้ ขอเรียนวา่  ในระยะสัน้  อาจมีผลกระทบตอ่การซพัพลาย

วตัถดุิบบ้าง แตย่งัมีผู้ผลติในประเทศรายอ่ืนอีก ไมใ่ช่มี SSI รายเดียว  แตถ้่ามองอีกด้าน

หน่ีง อาจเป็นผลดีทําให้ราคาเหลก็สงูขึน้ เพราะเหลก็ขาดตลาด แตอ่ยา่งไรก็ตาม  ปัญหา

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 สิ่งที่สง่มาด้วย 1 
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นี ้ไมม่ีผลกระทบกบับริษัท ในการจดัหาวตัถดุิบ แตอ่ยา่งใด สว่นคําถามท่ี  3  ขอเรียนวา่ 

ท่ีผา่นมา คูแ่ขง่ท่ีเป็นประเด็นก็คือ  สนิค้านําเข้าจากตา่งประเทศ  จะนา่กลวั  ก็อาจจะใช่  

แตบ่ริษัท ก็มีจดุแข็งของตวัเอง  ทัง้ในด้านยี่ห้อสนิค้าของบริษัท  ท่ีมียาวนาน จนเป็นรู้จกั

ในตลาด  อีกทัง้ภาครัฐ  กําลงัออกมาตรการ  AD เพ่ือปกป้องตลาดและผู้ผลติ

ภายในประเทศ  จะทําให้เกิดความสมดลุทัง้การผลติและการบริโภค  สาํหรับคูแ่ขง่ท่ี

สาํคญัอีกอนัหนึง่ก็คือตวัเราเอง  ท่ีต้องผลติ สนิค้าให้มีคณุภาพ  ต้นทนุท่ีถกูลง  และ

ตอบสนองตลาดและความต้องการของลกูค้าให้มากท่ีสดุ 

คณุปราโมทย์  ลบิรัตน์สกลุ ลกัษณะลกูค้าของบริษัท เป็นประเภทไหนบ้างครับ 

คณุวรุณชยั  ลกีาญจนากร ลกูค้าของบริษัท มีหลายประเภท เช่น กลุม่ก่อสร้าง อตุสาหกรรมไฟฟ้า / ยานยนต์ , โซลา่

เซลล์ , อตุสาหกรรมเกษตร / เฟอร์นิเจอร์ เทเลคอม ซึง่ขึน้อยูก่บัผู้ใช้ วา่ จะนําทอ่เหลก็ไป

ใช้ในสว่นไหนของกิจการตวัเอง 

คณุปราโมทย์  ลบิรัตน์สกลุ ถามวา่ จากงบกําไรขาดทนุ  ทําไม รายได้จากการขาย  เพ่ิมขึน้  200 ล้านบาท แตต้่นทนุ

ขายกลบัเพ่ิมขึน้ 300 กวา่ล้านบาท ? 

คณุวรุณชยั  ลกีาญจนากร หากผู้ ถือหุ้นลองพิจารณา  จะพบวา่ทัง้รายได้และต้นทนุขาย  เพ่ิมขึน้ในทิศทางเดียวกนั  

แตต้่นทนุท่ีเพ่ิมสงูกวา่ เพราะราคาเหลก็ตัง้แตต้่นปี 2558 จนถึงปลายปี ราคาลดลงอยา่ง

ตอ่เน่ืองมากกวา่คร่ึง ซึง่จริงๆ แล้ว บริษัท ควรจะขาดทนุตัง้แตกํ่าไรขัน้ต้นแล้ว   แตบ่ริษัท 

ก็ยงัมีกําไร  เน่ืองจากบริษัท  มีการช่องทางจําหนา่ยได้หลากหลายและทีมขายท่ีมี

ประสทิธิภาพ  หากผู้ ถือหุ้นได้ไปดงูบดลุบริษัทเหลก็ทัง้ภายในและตา่งประเทศ  แล้ว จะ

พบวา่ สว่นใหญ่ขาดทนุตัง้แต ่Gross Margin หรือ EBIDA แล้ว 

 

 

 

 

ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 

  

ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 

                                            

 

                                                                        

                             

                                                                 

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

(นายพชัวฎั  คณุชยางกรู) 

ประธานท่ีประชมุ 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย

บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงา น ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ 

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อน

วนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเว้นแตจ่ะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ  เพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือ

รับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ 

รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีก

ฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป

แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณา

ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ ทางธุรกิจกบั

บคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของ

สาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

ประวตัิผู้ที่ได้รับการเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
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6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริหารเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บ ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้

รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

หรือ ไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้น สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน 

ซึง่ประกอบการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

 

 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิผู้ที่ได้รับการเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  ( แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน ) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2549 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

    เขียนท่ี..................................................  

วนัท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 

ข้าพเจ้า................................................................................ สญัชาติ ...........................................  

อยูบ้่านเลขท่ี.......................................ถนน................................................. ตําบล/แขวง........................................ 

อําเภอ/เขต.............................................. .จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์............................  

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท    สามชยั สตีล อินดสัทรี  จํากดั   (มหาชน)  จํานวนหุ้น............................หุ้น ขอมอบฉนัทะให้   

 (1)   นายพรชยั    กิตติปัญญางาม    อาย ุ  70   ปี   อยูบ้่านเลขท่ี   121/109   ถนนพญาไท  แขวง 

ถนนเพชรบรีุ   เขตราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย์  10400    หรือ 

  (2)   .......................................... ..............อาย.ุ......................ปี   อยูบ้่านเลขท่ี..........................

ถนน......................................ตําบล/แขวง................................. .............อําเภอ/เขต..............................................  

จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์.................................. ..............หรือ 

  (3)   .......................................... ..............อาย.ุ......................ปี   อยูบ้่านเลขท่ี..........................

ถนน......................................ตําบล/แขวง................................. .............อําเภอ/เขต..............................................  

จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์................................................ หรือ 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ในวนัพฤหสับดท่ีี 27 เมษายน  พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.  ณ. โรงแรมแมนํ่า้ รามาดาพลาซา่  

เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

      ลงช่ือ .............................................. ผู้มอบฉนัทะ 

              (...............................................)  

 

      ลงช่ือ ..............................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

              (...............................................)  

หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือโดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ี

ถือไว้ได้ 

หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหลกัฐานที่ต้องใช้เพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

หน้า 16 จาก 24 



หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เร่ือง  ข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับการจดัประชมุ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์  2542  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัท จดทะเบียนถือเป็น

แนวทางปฏิบตัิท่ีดี   ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้ลงทนุ  และ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้

การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส   ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทจึง

เห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม

ประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้  บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะผอ่นผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐาน

แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือ  ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  

( ก ) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น  ( บตัรประจําตวัประชาชน  หรือ  บตัรข้าราชการ หรือ

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ) 

( ข ) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ  และบตัรประจําตวัหรือหนงัสอื

เดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 

1.2  ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

( ก ) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

( ข ) ในกรณีมอบฉนัทะ  หนงัสอืเดินทางของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือ

หนงัสอืเดินทาง  ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 

2.  นิติบุคคล          

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

( ก )  หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 

( ข ) บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ  ) ของกรรมการผู้มี

อํานาจท่ีได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั  หรือ หนงัสอืเดินทาง   

( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

( ก ) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

( ข )  บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง ( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ  ) ของกรรมการผู้มี

อํานาจท่ีได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั  หรือ หนงัสอืเดินทาง   

( กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ใน

ตา่งประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลคิ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  

สถานท่ีประชมุก่อนการประชมุ 

 

หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหลกัฐานที่ต้องใช้เพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิ่งที่สง่มาด้วย 4 
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เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม  (แล้วแต่กรณี) 

 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้น 

และยงัไมห่มดอาย ุ เช่น  บตัรประจําตวัประชาชน  ใบขบัขี่  หรือหนงัสอืเดนิทาง 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม  1.1  ข้างต้น

และผู้มอบฉนัทะได้   ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม  1.1  ข้างต้น 

 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ  1.1   ข้างต้น       

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น   ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ร่วมเข้าประชมุมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุ มซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รั บรองสาํเนาถกูต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ มี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ  1.1   ข้างต้น 

 

3. ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้นําความในข้อ   1.  และข้อ   2.   มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติ

ไทยหรือซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  แล้วแตก่รณี  ทัง้นีภ้ายใต้บงัคบัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติ บคุคล

นัน้ตัง้อยูห่รือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคล    ทัง้นีต้้องมีรายละเอียดเก่ียวกบันิติบคุคลผู้มีอํานาจลง

ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ  ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้

ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

 

หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหลกัฐานที่ต้องใช้เพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิ่งที่สง่มาด้วย 4 

หน้า 18 จาก 24 



 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ  32. การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้  ณ  ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัท  หรือจงัหวดั

ใกล้เคียง  หรือ  ณ  ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด   

ข้อ  33. ให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้  การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกวา่ “ประชุม

สามัญ” การประชมุสามญัดงักลา่วให้กระทําภายในสีเ่ดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปี ทางการบญัชี

ของบริษัทการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ  ให้เรียกวา่  “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึง่

มีหุ้น นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนท่ีจําหนว่ยได้ทัง้หมด  หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อย

กวา่ยี่สบิห้าคนซึง่มีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนั

ทําหนงัสอืในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้ คณะกรรมการประชมุวิสามญัก็ได้   โดยในหนงัสอืร้องขอนัน้

จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน   คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1  เดือน   

นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ  34.  ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั

เวลา  ระเบียบวาระการประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ  พร้อมด้วยรายละเอียดตาม

สมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือพิจารณาพร้อม ทัง้

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว   และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้า

ไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั  (7 วนั)   ก่อนวนัประชมุ 

อนึง่  คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั  3  วนั  

ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่  3  วนั 

ข้อ  35. การประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี)  เข้าประชมุรวมกนัไม่

น้อยกวา่  25  คน  หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  แ ละต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด  จึงจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแ ล้วถึงหนึง่ชัว่โมง  

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือ

หุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้า การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช้

เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือ

หุ้น  ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ  36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสอื  ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและทําตามแบบท่ีนายทะเบียน

บริษัทมหาชนจํากดักําหนด  และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

1.) จํานวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

2.)  ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

3.) ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการกําหนดไว้  ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น สิ่งที่สง่มาด้วย 5 
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ข้อ  37. ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนด ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุไมเ่สร็จ  หรือ

พิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้

ทัง้หมดเสนอในท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองท่ียงัพิจารณาไมเ่สร็จและจําเป็นต้องเลือ่นการพิจารณาให้ท่ี

ประชมุกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ตอ่ไป  และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุ

ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชมุ  

ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ  38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ

หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่

มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้น

คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ  39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด  ผู้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุใหญ่จะต้องได้รับคะแนน

เสยีงเห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น  ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตใ่น

กรณีดงัตอ่ไปนี ้  จะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.)  การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

2.) การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

3.) การทํา  แก้ไข  หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางสว่น

ท่ีสาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

4.)  การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

5.)  การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  โดยการลดจํานวนหุ้น  หรือลดมลูคา่หุ้น 

6.)  การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อ  40.   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปี  พงึกระทํามีดงันี ้

1.) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนินการไประยะรอบ

ปีท่ีผา่นมา 

2.)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

3.)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

4.)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5.)  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

6.)  กิจการอ่ืนๆ 

 

 

ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น สิ่งที่สง่มาด้วย 5 

หน้า 20 จาก 24 



 

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 

ช่ือ – สกลุ นายพรชยั   กิตตปัิญญางาม 

ตําแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 70 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร ไมมี่ 

 

 

 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประสบการณ์ทํางาน 2515 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชมุกรรมการปี 2559 4 ครัง้ จากการประชมุท่ีมีทัง้หมด 4 ครัง้ 

ประวตักิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา ไมมี่ 

 

 

สว่นได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทเป็นคูส่ญัญา ทัง้นีใ้ห้ระบช่ืุอลกัษณะความสมัพนัธ์ 

อายขุองสญัญา ลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสียพร้อมจํานวนเงินของ ผลได้ผลเสีย  

(ถ้ามี)      ไมมี่ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะ สิ่งที่สง่มาด้วย 6 
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แผนที่สถานที่จดัประชมุ สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

หน้า 22 จาก 24 



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จดัส่งให้แก่

ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว  หากท่านผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ

รายงานประจําปี 2559 ท่ีได้จดัพมิพ์ในแบบรูปเล่ม โดยมีเนือ้หาเช่นเดียวกนักบั CD-ROM 

โปรดแจ้งความประสงค์ หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ท่ี 

 

  นางสาวสทุธิลกัษณ์  พบิลูเวช   

  บริษัท สามชยั สตีล อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

  75/14, 75/17, 85 หมู่ 5 ซอยวดัโสภณาราม 

  ถนนเอกชยั ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 

  จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

  โทร 034 833 891 ต่อ 3154  โทรสาร 034 834 531 

  Email : banpot@samchaisteel.com   

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

 

ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................. นามสกลุ ................................................  

ท่ีอยู.่......................................................................................................................  

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

โทร .......................................... อีเมล์ ...................................................................  

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2559 เป็นรูปเล่ม 

 

      ลงช่ือ ........................................ ........... 
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ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัท สามชยั สตีล อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2560   เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องปิง-วงั  โรงแรมแมนํ่า้ รามาดาพลาซา 

เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10330 
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