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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 

วนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ. หอ้งปิง-วงั โรงแรมแม่น ้า รามาดาพลาซา 
เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10330 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี 

จ ากัด (มหาชน) 
SAMCHAI STEEL 

INDUSTRIES PCL. 
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บริษัท สามชัย สตีล อนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 
 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั  สามชยั  สตีล  อินดสัทรี  จ ากดั  (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 2.  ประวติัผูต้รวจสอบบญัชี ปี 2565 

3.  ประวติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4.  คุณสมบติักรรมการอิสระ 
5.  หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 6. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 8.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหน้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัจันทร์ที ่25 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิง-วงั โรงแรมแม่น า้ รามาดาพลาซา เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือ วนัจนัทร์ท่ี 5 กรกฎาคม  2564 เวลา 14.00 น. 

โดยวธีิประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ซ่ึงบริษทั ฯไดจ้ดัท ารายงานการประชุมภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดส าเนารายงานการประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้งและครบถว้น จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลงมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 3,981.87 ลา้นบาท ตน้ทุนขาย 3,745.84 ลา้นบาท ท าให้

บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 253.54 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 118.71 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน 
37.38 ลา้นบาท และมีผลก าไรสุทธิ  173.64 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดอ่ืนๆ ดงัปรากฏในรายงาน One Report  
ประจ าปี 2564  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควร เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ รับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของ
บริษทัฯ ดงัปรากฏในรายงาน  One Report ประจ าปี 2564  ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  ผา่นการ
พิจารณาทบทวนของคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควร เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณ าอนุมติั งบ
แสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติ จัดสรรก าไร เงินปันผล  และเงินส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 
ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 48. ซ่ึงก าหนดให ้“บริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้ อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ” ซ่ึงจากงบก าไรขาดทุนของ บริษทั  
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีผลการด าเนินงาน ก าไรสุทธิ 173.64 
ลา้นบาท  แต่บริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมซ่ึงปรากฏอยูใ่นงบการเงินประจ าปี 2564 บริษทัจึงไม่ ตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิตามส ารองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั  

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีส าหรับปี 2565 และการก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบของทีมงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากั ด 
ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565  

ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชีกบั

บริษัท 
1. นายวโิรจน์  สัจจธรรมนุกูล 5128 1 
2. นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ 5599 0 
3. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ 7764 0 
4. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ 2982 0 

บริษทัไดจ้ดัส่งประวติัโดยยอ่ของผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่าน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  และผูส้อบบญัชีทั้ง 4 
ท่านไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทั้งน้ีก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี



หน้า 4 จาก 37 

คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี ตามรายละเอียดดงัน้ี 

รายละเอยีด ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
1. ค่าสอบบญัชี 1,365,000 1,365,000 
2. ค่าบริการอ่ืน - - 

รวมทั้งส้ิน 1,365,000 1,365,000 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ตามท่ี
เสนอ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ตามขอ้บงัคบั บริษทั  ขอ้ 18 . “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)” 

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน  ท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระใน
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. นายวรวทิย ์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายปรีชา หาญหทัยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธวชัชยั  ชินธรรมิตร์   กรรมการอิสระ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควร เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ กลบัมาเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นายวรวทิย ์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายปรีชา หาญหทัยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธวชัชยั  ชินธรรมิตร์   กรรมการอิสระ 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ ปี 2565 เป็นวงเงินไม่

เกิน 5,000,000 บาท โดยไดจ่้ายจริง เป็นเงิน 1,592,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประชุม และค่าพาหนะ  
ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 อตัราทีเ่สนอ (บาท) ปี 2564 (บาท) 
1. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ    
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 อตัราทีเ่สนอ (บาท) ปี 2564 (บาท) 
- ประธานกรรมการ (ต่อเดือน) 
- กรรมการ (ต่อคร้ัง) 

50,000 
15,000 

50,000 
15,000 

2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ัง) 
- กรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ัง) 

 
35,000 
20,000 

 
35,000 
20,000 

3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (ต่อคร้ัง) 
- กรรมการบริหารความเส่ียง (ต่อคร้ัง) 

 
25,000 
15,000 

 
25,000 
15,000 

4. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อคร้ัง) 
- กรรมการสรรหา (ต่อคร้ัง) 
 

 
 

25,000 
15,000 

 
 

25,000 
15,000 

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

 
20,000 
17,000 

 
20,000 
17,000 

หมายเหตุ กรรมการท่ีมาจากกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมและค่าพาหนะ
เดินทาง 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา อนุมติัก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น ) ซ่ึงเท่ากบัปี 2564 ท่ี
ผา่นมา ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบแลว้อยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหน ดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้  (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ หากผู ้

ถือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทนในคร้ังน้ี โปรดลง
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นามและปิดอากรแสตมป์ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือน้ี และส่งมายงับริษทั
ก่อนเร่ิมการประชุม 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั สามชยั สตีล อินดสัทรี จ  ากดั(มหาชน) 
 
 

(นายวรุณชยั  ลีกาญจนากร) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ของ 
บริษัท  สามชัย  สตีล  อนิดัสทรี  จ ากดั  (มหาชน) 

 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี  5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ  บริษทั สามชยั สตีล อินดสัทรี จ  ากดั 

(มหาชน) ผา่นส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช ้Application IR PLUS AGM มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
ผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1.  นายธงชยั   ลีกาญจนากร  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
 2.  นายวฒันา สุทธิพินิจธรรม  กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ  

3.  นายวรุณชยั  ลีกาญจนากร  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 4.  นายพรชยั   กิตติปัญญางาม  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

5.  นายปรีชา  หาญหทัยา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวรวทิย ์ โชติกโสภณ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางวาสนา  ลามาติพานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการบญัชี 
2. นายวรัญวฒิุ  วฒันอนนัต ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร   ผูแ้ทนจาก ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 

ทีป่รึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวเิชฎฐ ์ เทียนทอง  ผูแ้ทนจาก ส านกังานมณีวฒัน์ ทนายความ  
      และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

นายธงชยั ลีกาญจนากร  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิ ดประชุมและแจง้วา่สืบเน่ือง
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษทัมีความห่วงใยต่อสุขภาพและ
ความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทุกท่าน บริษทัจึงจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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ภายใตพ้ระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2563 ผา่น Application IR PLUS AGM 
ซ่ึงจะมีการจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านไวเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้
ร่วมประชุม เช่น ช่ือผูใ้ชง้าน หรือ Username ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และวนัเวลาของการเขา้ร่วมประชุมและ
การเลิกประชุ ม  และมีการบนัทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็นตน้ 
นอกจากน้ี การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนไทยก าหนด  เช่น กระทรวงพาณิชย์  ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
กระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุม
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการก าหนดแนว ทางปฏิบติัในการประชุมและมาตรกรป้องกนัและลดโอกาส
เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทุก
ประการ ส าหรับคณะกรรมการบริษทั และ ผูเ้ก่ียวขอ้งในการประชุมและผูป้ระสานงานการจดัประชุมดว้ย
เช่นกนั   

และไดม้อบหมายให ้ นายวเิช ฎฐ ์เทียนทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  โดยขอสรุปจ านวนผูถื้อหุน้และ
จ านวนหุน้ดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ซ่ึงไดแ้ก่ผูถื้อหุน้ ท่ีเป็นคณะกรรมการบริษทัซ่ึงนัง่ประชุมอยู่ ในท่ี
ประชุม จ านวน 2 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 348,718,800 หุน้ 

2) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีไดมี้การมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืน 
และไดล้งคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวล่้วงหนา้แลว้ จ  านวน 12 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 374,415,437 
หุน้ 

3) ผูถื้อหุน้ออนไลน์ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่น Application IR PLUS AGM จ านวน 12 
ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 7,400 หุน้ 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน  26  ราย  นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน  723,141,637  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
69.19 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

              นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่หรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา โดยถือวา่หน่ึงหุน้
เท่ากบัหน่ึงเสียง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย ตนเองและ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่สามารถแบ่ง
จ านวนหุน้เพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้  
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2. ในการออกเสียงลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัในแต่ละวาระตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมหรือผูด้  าเนินการประชุม จะสอบถามต่อ
ท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  ขอใหก้ดเลือก “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ในเมนู Agenda บน Application IR PLUS AGM แลว้จึงกดยนืยนัการ
ลงคะแนน  

4. กรณีของผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดก้ดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษทัจะถือวา่ท่านผูถื้อหุน้ประสงค์
จะลง คะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” ในวาระนั้น ๆ  

5. การนบัคะแนน บริษทัจะใชว้ธีิการหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือ จะถือวา่ เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นผา่น Application IR 
PLUS AGM โดยสามารถเลือกท่ีไอคอนรูปค าถาม ซ่ึงแสดงอยูใ่นแต่ละวาระ หรือ สามารถถาม
ค าถามผา่นทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกท่ีรูป ไมโครโฟน ซ่ึงอยูท่ี่แถบเมนูดา้นบน และพิมพ์
ค  าถามท่ีตอ้งการสอบถาม จากนั้นรอทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัติดต่อกลบัไป เพื่อใหด้ าเนินการสอบถาม
อีกคร้ังในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น ๆ  

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 

นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อ 
หุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 ณ หอ้งปิง-วงั โรงแรมแม่น ้า รามาดาพลาซ่า เลขท่ี 
2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 จากนั้น นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดส้อ บถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมี
ความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยมี
คะแนนเสียงดงัน้ี 

รับรอง  จ านวน  723,141,637  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          
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ไม่รับรอง จ านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          

งดออกเสียง จ านวน                     0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2563 

นายวรุญชยั ลีกาญจนากร แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ผลการด าเนินงาน ปี 2563 ถึงแมจ้ะมียอดขายลดลง 
จากปี 2562 ก็ตาม แต่มีผลก าไรสุทธิดีกวา่ปีก่อน เน่ืองจากปี 2563 ทางบริษทัไดจ้  าหน่ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ี
สามารถท าก าไรไดเ้พิ่มจ านวนมากข้ึน ท าใหมี้ผลขาดทุนนอ้ยลง มีแนวโนม้ก าไรขั้นตน้ดีข้ึน ท าใหก้ระแส
เงินสดดีข้ึนตามล าดบั และในขณะเดียวกนันั้นบริษทัฯ ยงัมีนโยบายลดค่าใชจ่้ายในการผลิตและค่าใชจ่้ายใน
การบริหารเพื่อท าใหผ้ลประกอบการดีข้ึน  

 ในวาระน้ี นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบจึง
ไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 
 

  ปี 2563 % ปี 2562 % 

รายไดจ้ากการขาย             3,409.77  99.79% 
                

3,679.37 99.60% 

ตน้ทุนขาย 
                

(3,278.31)  (95.86%) (3,652.65)  (98.88%) 

โอนกลบัจากสตอ็คสินคา้ (4.93)  (0.14%)                 (36.51)  (0.99%) 

ก าไรขั้นตน้ 126.53  3.70%                   (9.80)  (0.27%) 

รายไดอ่ื้น 7.17  0.21% 
                     

14.77  0.40% 

รายไดร้วม               3,416.94  100.00% 
                  

3,694.14  100.00% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย&บริหาร                 109.37  3.20% 
                    

122.98  3.33% 

ตน้ทุนทางการเงิน 39.18    1.15% 46.10 1.25% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (64.19) (1.88%) (186.07) (5.04%) 
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วาระที ่3   พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีส้ินสุด  ณ  
วนัที ่ 31  ธันวาคม 2563 

นายวรัญวฒิุ วฒันอนนัต ์ไดช้ี้แจงเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของ 
บริษทั ตามตารางขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปขา้งทา้ยขอ้น้ี และไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ บริษทัมีจ านวนสินทรัพย ์
ยอ้นหลงั 3 ปี มีขนาดสินทรัพยท่ี์ท าใหบ้ริษทัยงัมัน่คง หน้ีสินรวม ลดลงจากการช าร ะหน้ีเจา้หน้ีการคา้ และ
ช าระสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน แต่ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัสามารถหมุนเวยีนสินเช่ือไดอ้ยา่งปกติ และ
มีการช าระสินเช่ือบางส่วนลงเพื่อเป็นการลดดอกเบ้ียไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงนั้นมาจาก
ขาดทุนสะสม แต่ยงัอยูใ่นเกณมัน่คง สรุ ปไดว้า่สถานะทางการเงินของบริษทัฯ ยงัสามารถจ่ายช าระหน้ีได้
ตามปกติ และยงัสามารถด าเนินงานใหข้บัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

                                    หน่วย : ลา้น 

ขอ้มูลจากงบการเงิน 2561 2562 2563 
  สินทรัพยร์วม 3,747.96 3,752.66 3,496.55 
  หน้ีสินรวม 1,831.22 2,077.21 1,936.06 
  ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,916.74 1,675.44 1,560.49 
  รายไดจ้ากการขาย 3,486.62 3,571.06 3,447.35 
 โอนกลบั(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 0.63 (36.51) (4.93) 
  รายไดอ่ื้น 0.96 14.77 7.17 
  รายไดร้วม 3,487.58 3,585.83 3,416.94 
  ก าไรขั้นตน้ 137.13 28.03 126.53 
  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (86.07) (238.79) (64.19) 
อตัราส่วนทางการเงิน    
  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.82 0.77 0.75 
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.52 0.46 0.40 
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.96 1.24 1.19 
  อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ( % ) (2.47) (6.68) (1.88) 
  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( % ) (4.49) (14.25) (3.90) 
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์( % ) (2.30) (6.36) (1.78) 
  ก าไรสุทธิต่อหุน้ ( บาท ) (0.08) (0.23) (0.06) 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ ( บาท ) 1.77 1.60 1.52 
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จากนั้น นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมี
ความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ  านวน  723,141,637  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          

ไม่อนุมติั  จ  านวน  0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          

งดออกเสียง จ านวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4     พจิารณาอนุมัติ จัดสรรก าไร เงินปันผล และเงินส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563 
นายวเิชฎฐ์   เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 48. ซ่ึงก าหนดให ้ “บริษทั

จะตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน” ซ่ึงจากงบก าไรขาดทุนของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน สุทธิ 114 .95  ลา้นบาท ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั จึง
เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563 และงดจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

จากนั้น นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมี
ความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล และงดจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2563 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลและงดจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  
ประจ าปี 2563โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ  านวน  723,141,637  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00          

ไม่อนุมติั  จ  านวน          0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00          

งดออกเสียง จ านวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00           
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ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 5   พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีส าหรับปี  2564  และการก าหนดค่าตอบแทนการสอบ 

บัญชี 

นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั ไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง จากบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2564  ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขท่ี จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีกบับริษทั 

1.นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู 5128 0 

2.นางสาวสมจินตนา    พลหิรัญรัตน์ 5599 0 

3.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ 7764 0 
 

โดยก าหนดค่าบริการการสอบบญัชีประจ าปี  พ .ศ.  2564  เป็นเงินไม่เกิน  1,365,000.- บาท ซ่ึงเป็น
จ านวนเท่ากนัจากปีท่ีแลว้ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
   

รายละเอียด ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
1.ค่าสอบบญัชี 1,365,000 1,365,000 
2.ค่าบริการอ่ืน -  

รวมทั้งส้ิน 1,365,000 1,365,000 
 

จากนั้น นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมี
ความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าบริการ
การสอบบญัชีตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ  านวน   723,141,637  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00          

ไม่อนุมติั  จ  านวน   0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00          

งดออกเสียง จ านวน                    0  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00           

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 18. ระบุวา่ “ในการประชุม
สามญัประจ าปี 

ทุกปี กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)” ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมี
กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จึงมีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี  มีจ  านวน  2  ท่าน  
ไดแ้ก่ 
  1. นายธงชยั ลีกาญจนากร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายวรุณชยั ลีกาญจนากร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ   

ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ กรรมการทั้ง 2 ท่านดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั จึงเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริ ษทั ดงันั้น จึงเห็นควรแต่งตั้ง
กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  

จากนั้น นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมี
ความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่อีกวาระหน่ึง  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการใหม่
อีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

รายช่ือ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
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นายธงชยั    ลีกาญจนากร 527,417,437 72.52 0 0.00 198,724,100 27.48 
นายวรุณชยั ลีกาญจนากร 573,146,837 79.26 0 0.00 149,994,700 20.74 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 7  พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง แถลงวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไดจ่้ายจริง เป็นเงิน 1,155,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยค่า
เบ้ียประชุมและค่าพาหนะ ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 อตัราท่ีเสนอ 
(บาท) 

ปี 2561 (บาท) 

1.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ   

   -ประธานกรรมการ (ต่อเดือน) 50,000 50,000 

   -กรรมการ (ต่อคร้ัง) 15,000 15,000 

2.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ   

    -ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ัง) 35,000 35,000 

    -กรรมการตรวจสอบ (ต่อคร้ัง) 20,000 20,000 

3.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง   

    -ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (ต่อคร้ัง) 25,000 25,000 

    -กรรมการบริหารความเส่ียง (ต่อคร้ัง) 15,000 15,000 

4.ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน    

   และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   

    -ประธานกรรมการสรรหาฯ (ต่อคร้ัง) 25,000 25,000 

    -กรรมการสรรหาฯ (ต่อคร้ัง) 15,000 15,000 

5.ค่าพาหนะเดินทาง   

    -รองประธานกรรมการ (ต่อเดือน) 20,000 20,000 

    -กรรมการ (ต่อเดือน) 17,000 17,000 
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หมายเหตุ กรรมการท่ีมาจากกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร จะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมและค่าพาหนะเดินทาง 

ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความเห มาะสมกบั
หนา้ท่ีความรับชอบของกรรมการและเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ 
อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั ดงันั้น จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564  ในวงเงินไม่เกิน  
5,000,000 บาท  (หา้ลา้นบาทถว้น)  ซ่ึงเท่ากบัปี 2563 ท่ีผา่นมา  

จากนั้น นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมี
ความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวเิชฎฐ ์เทียนทอง จึงขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน  5,000,000  บาท   

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2564  ในวงเงินไม่เกิน  
5,000,000  บาท   

(หา้ลา้นบาทถว้น) โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

อนุมติั  จ  านวน   723,141,537  คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00          

ไม่อนุมติั จ  านวน   0  คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00          

งดออกเสียง จ านวน   0  คะแนนเสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00           

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
                                                                                 
 
                                                             …………………………………………. 
               (นายธงชยั  ลีกาญจนากร) 
                     ประธานท่ีประชุม 
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ประวตัิผู้ตรวจสอบบัญชี         

 

ช่ือ-นามสกุล  นายวโิรจน์  สัจจธรรมนุกูล        
Name (English) Mr. Wirote  Satjathamnukul 
 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 การสอบบัญชี 
  
ใบอนุญาตทางวชิาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย   ทะเบียนเลขที ่ 5128 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

สมาชิกสถาบันวชิาชีพ สมาชิกสภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ประวตัิการท างานและประสบการณ์ 
  บริษัท     ต าแหน่ง 
พ.ศ. 2533 – 2553 ส านักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  หุ้นส่วน 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล   หุ้นส่วน 
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ประวตัผู้ิตรวจสอบบัญชี 
 
ช่ือ – นามสกลุ (Thai) นางสาวสมจนิตนา  พลหิรัญรัตน์        
Name (English) Miss Somjintana  Pholhirunrat 
บัตรประจ าตวัประชาชน  3100800294738 
ทีอ่ยู่ (Address)      316/32  ซอยสุขมุวทิ 22  ถนนสุขมุวทิ  แขวงคลองเตย       

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
  โทรศพัท ์ 02-2595300 (อตัโนมติั  8 สาย) 
  โทรสาร  02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956 
  Email Address :  Somjintana@diaaudit.com 
การศึกษา (Education)        
ปริญญาตรี :- บญัชีบณัฑิต  จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    บริหารธุรกิจบณัฑิต จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาโท :- บญัชีมหาบณัฑิต   จากมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อ่ืน ๆ :- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5599 
    ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) 
ปี บริษัท ต าแหน่ง 
2554-ปัจจุบนั บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  หุน้ส่วน 
2539-2554 ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
2532-2539 บริษทั แปลน พบัลิชช่ิง จ ากดั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์และบริษัททัว่ไป 
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

  

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 
ผู้ช าระบัญชี (ร่วมคณะท างานช าระบัญชีทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงั) 
บริษทั นวแฟคตอร่ิง จ ากดั   
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จ ากดั 
บริษทั เงินทุน มหาสมุทร จ ากดั 

ประวตัิผู้สอบบัญชี 
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ช่ือ-นามสกุล  นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์
Name (English) Mr. Nopparoek  Pissanuwong 
 
ประวตัิการศึกษา ปริญญาโทบญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  
ใบอนุญาตทางวชิาชีพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี  7764 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

สมาชิกสถาบันวชิาชีพ สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 
ประวตัิการท างานและประสบการณ์ 
  บริษัท     ต าแหน่ง 
พ.ศ. 2533 – 2553 ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ   หุน้ส่วน 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน บจ.สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  หุน้ส่วนอาวโุส/ วทิยากรและฝึกอบรม 
  บจ. ดี ไอ เอ ออดิท 
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ประวตั ิ

ช่ือ – นามสกุล (Thai) นางสุวมิล  กฤตยาเกยีรณ์    
Name (English)  Mrs. Suvimol  Chrityakierne  
   
บัตรประจ าตัวประชาชน 3100905013186 
E-mail suvimol.kit@gmail.com 
ต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการ  
 
ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
การศึกษา (Education) บญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
อ่ืน ๆ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 2982 
ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมการประกนัภยั 
 

ประวตักิารอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 10/2017 
หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 7/2017 
หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36/2011) 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2007) 

 
ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ 

หลกัสูตรอบรมประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร รุ่นท่ี 1  
สถาบนัขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
หลกัสูตรวฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นท่ี 1  
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
หลกัสูตร Balanced Scorecard : คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การสมัมนาทางวิชาการเร่ือง "ฟอกเงิน เร่ืองใกลต้วัท่ีควรรู้" :  
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตร ผูน้ ายคุใหม่ โปร่งใส ตา้นภยัทุจริต รุ่นท่ี 1/2561 มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) 
ปี บริษทั ต าแหน่ง 
2562-ปัจจุบนั บมจ. เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ ประธานกรรมการ 
2561–2562 บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2560-ปัจจุบนั บจ. ทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2559-2561 บมจ. ไทยออยล ์ กรรมการอิสระ 
2558-ปัจจุบนั บมจ. น ้าตาลครบุรี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2553-ปัจจุบนั บจ.  สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล กรรมการผูจ้ดัการ 
2533-ปัจจุบนั บจ.  ดี ไอ เอ ออดิท กรรมการบริหาร 

กจิกรรมทางสังคม (Social of Activity) 
2560 – ปัจจุบนั -   อนุกรรมการ– งานภาษีสรรพากร หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบนั -   กรรมการกลาง  สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(นายทะเบียน) 
2560 – 2563 -  กรรมการ ก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
2553 – 2556  
2560 – ปัจจุบนั -  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
2560 – ปัจจุบนั -  กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวน กองปกป้องและตอบโตท้างการคา้  

กรมการคา้ต่างประเทศ 
2557 – 2560 -  กรรมการดา้นการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
2548 – 2552  
2555 – ปัจจุบนั -  คณะกรรมการ มูลนิธิเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2547 – ปัจจุบนั -  กรรมการวิชาการสมาคมศิษยเ์ก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ด้านวชิาการ 
ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัมหิดล ปริญญาตรี อาจารยพิ์เศษภาควิชาการจดัการ 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี ช่ือวิชา สมัมนาการตรวจสอบภายใน (KAAC461) 
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ปริญญาโท อาจารยพิ์เศษภาควิชาบญัชี  

ช่ือวิชา ประเดน็และปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี (AC511) 
ปีการศึกษา 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี อาจารยพิ์เศษภาควิชาบญัชี 
  ช่ือวิชา Principles and Techniques for Internal Auditing 
ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ปริญญาตรี อาจารยพิ์เศษภาควิชาบญัชีช่ือวิชา การสอบบญัชี 

ประสบการณ์อ่ืน ๆ  
ไดรั้บแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงัใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชี บริษทั เงินทุนมหาสมุทร จ ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งจากกระทรวงการคลงัใหเ้ป็นผูช้  าระบญัชี บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จ ากดั 

 

ประวตัิผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2565 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 



หน้า 22 จาก 37 

ประวตัิกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  
นายวรวทิย์  โชติกโสภณ (อายุ 74 ปี) 

 
 

ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

คุณวฒิุทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

การผา่นหลกัสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  : ไม่มี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั        :  4 ปี  (ไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือปี 2560) 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564 ท่ีผา่นมา     :  มีประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง และเขา้ร่วม 

          ประชุม 6 คร้ัง มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 

           คร้ัง และเขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 

            สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

จ านวนการถือหุน้ในบริษทั       :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน      :   ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน       :   ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักบับริษทั :  ไม่มี 

ประวติัการท างาน 2530 – 2540 : ผูจ้ดัการอาวโุส และผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

   บริษทั บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม จ ากดั 

 2523 – 2530 : ผูจ้ดัการบริษทั อุลตร้าลูบ้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2516 – 2523 : ฝ่ายสินเช่ือ และหวัหนา้ฝ่ายลงทุน 

   บริษทั ไทยสมุทรพาณิชยป์ระกนัภยั จ  ากดั 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะเวลา:   ไม่มี 

10 ปีท่ีผา่นมา                        

 

ประวติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 



หน้า 23 จาก 37 

 

ประวตัิกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  
นายปรีชา หาญหัทยา (อายุ 74 ปี) 

 

ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

คุณวฒิุทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การผา่นหลกัสูตรอบรม : Director Accreditation Program [DAP]  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  : ไม่มี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั        :  17 ปี  ( ไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือปี 2547 ) 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564 ท่ีผา่นมา     :  มีประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง และเขา้ร่วม  

             ประชุม 4 คร้ัง มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4  

              คร้ัง และเขา้ร่วมประชุม 2 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 

          สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

จ านวนการถือหุน้ในบริษทั         :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน     :   ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน      :   กรรมการ บริษทั อนัดามนัรีสอร์ท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักบับริษทั:  ไม่มี 

ประวติัการท างาน 2547 – ปัจจุบนั      :   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

           บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 2548 – ปัจจุบนั     :   กรรมการ บริษทั อนัดามนัรีสอร์ท จ ากดั 

 2535 – 2545        :    ผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น เอเชีย 

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะเวลา:   ไม่มี 

10 ปีท่ีผา่นมา                        

ประวติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 



หน้า 24 จาก 37 

ประวตัิกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

นายธวชัชัย  ชินธรรมมิตร์ (อายุ 67 ปี) 

 

ต าแหน่งในบริษทั   :  กรรมการ  

คุณวฒิุทางการศึกษา   :  ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  

การผา่นหลกัสูตรอบรม     :  Director Accreditation Program [DAP]  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร   :  ไม่มี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั        :  15 ปี  (ไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือปี 2547) 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา     :  มีประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง และเขา้ร่วม  

           ประชุม 3 คร้ัง , เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

                                                                              ประจ าปี 2561 

จ านวนการถือหุน้ในบริษทั      :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน      :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน      : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชยัณรงค ์อินเตอร์เทรด    

         จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนักบับริษทั :  ไม่มี 

ประวติัการท างาน 2541 – ปัจจุบนั      :  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ชยัณรงค ์อินเตอร์เทรด   

           จ ากดั    

ประวติัการกระท าผดิกฎหมายในระยะเวลา    :   ไม่มี 

10 ปีท่ีผา่นมา                        

 
 
 
 

ประวติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 



หน้า 25 จาก 37 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ หน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอ าจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ า  หรือเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บ ริษทัยอ่ย
ล าดบัเดียวกนั หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา  คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรื อนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร 
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็น
ปกติ เพื่อประกอบ  กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการหรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การให้
สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืน ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้อ
อนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การ
ค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบีย นในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความ ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร 
หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
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ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริหารเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการ
ทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมกา รท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ 
บริษทัยอ่ย หรือ ไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน 1% ของจ านวนหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 

 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัขา้งตน้ เป็นไปตามขอ้ 16 ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  ( แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน ) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2549 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

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

สัญชาติ ........................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง
............................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์
................................. 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั    สามชยั สตีล อินดสัทรี  จ  ากดั   (มหาชน)  จ านวนหุน้............................หุน้ ขอ
มอบฉนัทะให้   

 (1)  นายพรชยั กิตติปัญญางาม  อาย ุ 75  ปี  อยูบ่า้น เลขท่ี   121/109 ถนนพญาไท  แขวง
เพชรบุรี   เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 หรือ 

  (2)   ...............................................................อาย.ุ......................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี
......................................ถนน......................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต
.............................................. 
จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์...............................................หรือ 

  (3)   ...............................................................อาย.ุ......................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี
......................................ถนน......................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต
.............................................. 
จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์...............................................หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2565  เวลา 14.00 น. ณ. โรงแรม
แม่น ้า รามาดาพลาซ่า เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง
ทุกประการ 
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      ลงช่ือ ..............................................ผูม้อบฉนัทะ 
              (...............................................) 
 
 
      ลงช่ือ ..............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...............................................) 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลง คะแนน
เสียงได ้

2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือโดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่
จ านวนท่ีถือไวไ้ด ้
 

หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึ งปฏิบติัส าหรับการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็น การสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป  ทั้งน้ี บริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย  

( ก ) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ) 

( ข ) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
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1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
( ก ) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
( ข ) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
2.  นิติบุคคล          

2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
( ก )  หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
( ข ) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีได้

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
( ก ) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
( ข )  บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ี

ไดล้งนามใน หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสา รท่ีจดัท าข้ึนใน
ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ  ณ  
สถานท่ีประชุมก่อนการประชุม 

 
เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

 
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของ
ผูถื้อหุน้ และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบ บท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 

ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะได ้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
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2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
1.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1  ขา้งตน้       
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้ อหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูร่้วม
เขา้ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิ ญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลทีจั่ดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้

สัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบั
ต่อไปน้ี 

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ี
นิติบุคคลนั้นตั้งอยูห่รือโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคล  ทั้งน้ีตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบันิติบุคคลผูมี้
อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย
และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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ข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้  32. การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ

จงัหวดัใกลเ้คียง  หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด   
ขอ้  33. ใหมี้การป ระชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบ
ปี ทางการบญัชีของบริษทัการประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ  ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิ สามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมีหุน้ นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนท่ีจ าหน่วยไดท้ั้งหมด หรือ
จ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คนซ่ึงมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือใ นฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการ
ประชุมวสิามญัก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพื่อการใดไว้
ใหช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ
หุน้ 

ขอ้  34.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหค้ณะกรร มการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุ
สถานท่ี วนัเวลา  ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อ
พิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน เร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง ใหผู้ถื้อหุน้และ
นายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั (7 วนั) ก่อนวนัประชุม อน่ึง ค าบอกกล่าวเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนั 

ขอ้  35. การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผู ้ ถือหุน้ (ถา้มี ) เขา้ประชุม
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบ
องคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเว ลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง
ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หาก
วา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใชเ้ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้ นดัประชุมใหม่  
และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้  36. ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนไดก้ารมอบฉนัทะจะตอ้งท า เป็นหนงัสือ  ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและท าตาม
แบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด  และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

1) จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู่ 
2)  ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่

ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ประชุม 

ขอ้  37. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่
เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวน
หุน้ท่ี จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองท่ียงัพิจารณาไม่เสร็จและ
จ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป 
และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั  เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ า 7 วนั ก่อนการประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้  38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประ ธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้  39. ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่ว นไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด  ผูถื้อหุน้จะออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้  ซ่ึงมาประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี  จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด  หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคล
อ่ืน 

2) การรับซ้ือหรือรั บโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ
บริษทั 
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3) การท า  แกไ้ข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ
บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

4) การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
5)  การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  โดยการลดจ านวนหุน้  หรือลดมูลค่าหุน้ 
6)  การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ขอ้  40.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปี  พึงกระท ามีดงัน้ี 
1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษทัไดด้ าเนินการไประยะ

รอบปีท่ีผา่นมา 
2)  พิจารณาและอนุมติังบดุล 
3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
6)  กิจการอ่ืนๆ 
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รายละเอยีดของกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

ช่ือ – สกุล :  นายพรชยั   กิตติปัญญางาม 
ต าแหน่ง :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ :  75 ปี 
สัญชาติ :  ไทย 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร :  ไม่มี 

 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 2558 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ.แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส์ แอนดพ์รอพเพอร์ต้ี  
 2555 – 2558  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ.แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส์ แอนดพ์รอพเพอร์ต้ี  
 2515 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บญัชีกิจ จ ากดั 
 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมกรรมการปี 2564 : 6 คร้ัง จากการประชุมท่ีมีทั้งหมด 6 คร้ัง 
 
ประวติัการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา : ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆ  : ไม่มี 
ท่ีบริษทัเป็นคู่สญัญา ทั้งน้ีใหร้ะบุช่ือลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ อายขุองสัญญา ลกัษณะของกิจกรรม 
และลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมจ านวนเงินของ  
ผลไดผ้ลเสีย (ถา้มี) 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดของกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
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แบบฟอร์มขอรับรายงาน One Report ประจ าปี 2564 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงาน One Report ประจ าปี  2564 ในรูปแบบ QR-CODE และไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้  หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรับรายงาน
รายงาน One Report ประจ าปี  2564 ท่ีไดจ้ดัพิมพใ์นแบบรูปเล่ม โดยมีเน้ือหาเช่นเดียวกนักบั QR-CODE 
โปรดแจง้ความประสงค ์หรือติดต่อขอรับเอกสารไดท่ี้ 
 
  นางสาวสุทธิลกัษณ์  พิบูลเวช   
  บริษทั สามชยั สตีล อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) 
  75/14, 75/17, 85 หมู่ 5 ซอยวดัโสภณาราม 
  ถนนเอกชยั ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง 
  จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
  โทร 0-2754-3555 ต่อ 3154  โทรสาร 0-2754-3974 
  Email : oil_0675@hotmail.com   

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

ขา้พเจา้ ช่ือ .......................................................... นามสกุล ....................................................... 
ท่ีอยู.่............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
โทร .............................................................. อีเมล ์................................................................... 
มีความประสงคข์อรับรายงาน One Report ประจ าปี  2564 เป็นรูปเล่ม 
 
      ลงช่ือ ................................................... 
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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 

วนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ. หอ้งปิง-วงั โรงแรมแม่น ้า รามาดาพลาซา 
เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10330 
 


