เลขที่ KCM 62/003
วันที่ 25 มีนาคม 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2561
(ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 1)
2. รายงานประจาปี 2561 (แผ่นซีด)ี
(ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 2 และวาระที ่ 3)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึง่
(ประกอบการพิ จารณาวาระที ่ 6)
4. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. ข้ อมูลประวัติกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่
8. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (แผนทีต่ ามสิ่ ง
ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 8) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมวันที่ 27 เมษายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงาน
การประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 แล้ ว เห็นว่าได้ มกี ารบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน จึงเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (ตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย1)
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เงือ่ นไขการลงมติ

วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทงี่ ดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อบังคับของบริษัทที่กาหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาปี
2561 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (ตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
เงือ่ นไขการลงมติ

วาระนี ้ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2561
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อบังคับของบริษัทที่กาหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว (ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
เงือ่ นไขการลงมติ

วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทงี่ ดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดให้ ต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) จานวน 5,584,538.68 บาท คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรสารองเพื่อไว้ เป็ นทุนสารอง
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ตามกฎหมาย จานวน 280,000 บาท ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.01 ของกาไรสุทธิประจาปี (งบ
เฉพาะกิจการ) ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีเงินสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจานวน
5,042,365.46 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.97 ของทุนจดทะเบียน
เงือ่ นไขการลงมติ

วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทงี่ ดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 โดยจ่ ายเป็ นเงินสด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริษัทที่กาหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องพิจารณาการจ่ายหรื องดเว้ นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยต้ องนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ความเห็นของคณะกรรมการ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) จานวน 5,584,538.68 บาท บริ ษัทฯ จึงเห็น
ควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจากผลการดาเนินงาน
ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0034 บาทต่อหุ้น จานวนเงินปั นผลจ่ายรวมทังสิ
้ ้น 2,312,000 บาท คิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 43.59 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 หลังหักสารองตาม
กฎหมาย ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั น
ผลประจาปี 2561 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และให้ จา่ ยเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
เงือ่ นไขการลงมติ

วาระนี ้ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทงี่ ดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริษัทซึง่ กาหนดว่า “ใน
การประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึง่ ในสาม (1/3)
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะออกจากตาแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกได้ ”
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โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จานวน 3 ท่าน
ดังต่อไปนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ

1. นายชาญชัย

ไชยวานิชย์ผล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายนิพนธ์

เจริ ญกิจ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร

3. นางสาวลัดดาวัลย์

เจริ ญกิจ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในปี
2562 ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและตาแหน่งอื่นตามเดิมอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. นายชาญชัย
ไชยวานิชย์ผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายนิพนธ์
เจริ ญกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
3. นางสาวลัดดาวัลย์
เจริ ญกิจ
กรรมการบริษัท
ซึง่ บุคคลทัง้ 3 คนเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 โดยประวัติ
และข้ อมูลของกรรมการที่ถกู เสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี ้ (ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)

เงือ่ นไขการลงมติ

วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริษัทซึง่ กาหนดว่า “ห้ าม
มิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับ
บริ ษัท และให้ กรรมการได้ คา่ ตอบแทนตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ กาหนดให้ ตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ ประจาปี 2562 โดยคานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
โดยเสนอให้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากันกับปี 2561 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท/ครัง้ )
ตาแหน่ ง
ปี 2561
ปี 2562 (ปี ที่ขอเสนอ)
ประธานกรรมการ
12,500
12,500
กรรมการ
10,000
10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,500
12,500
กรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
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เงือ่ นไขการลงมติ

โดยให้ อตั ราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้ างต้ นมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ น
ต้ นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเป็ นประการอื่น ทังนี
้ ้ โบนัสกรรมการสาหรับปี
2562 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทในอัตราต่อคนต่อปี ไม่เกินท่านละ 100,000 บาท ทังนี
้ ้ รวม
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสาหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ กาหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
เป็ นประจาทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด จากัด โดยนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรื อ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรื อกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีทา่ นอื่นภายในสานักงานเดียวกันที่ได้ รับ
ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จากัด เป็ นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท ทังนี
้ ้
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการพิจารณาข้ างต้ นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัทฯ
หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ พร้ อมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติตรงตาม
เกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าว คนหนึง่ คนใดเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงาน
การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2562 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตังแต่
้ ไตร
มาส 1 ถึง 3 ของปี ดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน
1,490,000 บาท ซึง่ ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ในการสอบบัญชีซงึ่ จะ
เกิดขึ ้นภายหลังการสอบบัญชี
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เงือ่ นไขการลงมติ

วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การเปิ ดวาระอื่นๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หารื อ และ/หรื อ ให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ
และ/หรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ
ซึง่ บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม และส่งคาถามล่วงหน้ า ได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.kcmetalsheet.co.th ตังแต่
้ วนั ที่ 16
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ ไขเพิ่มเติม 2544) กาหนดไว้ วา่ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจาก
ที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ มีวาระอื่นๆ นี ้ไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
เงือ่ นไขการลงมติ

วาระนี ้ไม่มกี ารลงคะแนนเสียงใดๆ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริษัทฯ ชี ้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่ง
คาถามล่วงหน้ าได้ ที่ E-mail address : kcm@kcmetalsheet.com หรื อ siriporn.m@kcmetalsheet.com หรื อทางโทรสารหมายเลข
043-306-796
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองได้ กรุณาแต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย อนึง่ เพื่อความสะดวกหาก
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. ที่แนบมา (ตามเอกสารแนบ 7) โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่
ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
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เอกสารแนบ 3
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ประวัตขิ องผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

นายชาญชัย ไชยวานิชย์ ผล
อายุ 72 ปี
สัญชาติไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายนิพนธ์ เจริญกิจ
อายุ 45 ปี
สัญชาติไทย
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร

นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
อายุ 50 ปี
สัญชาติไทย
กรรมการบริ ษัท

วุฒกิ ารศึกษา / การเข้ าอบรม

วุฒกิ ารศึกษา / การเข้ าอบรม

วุฒกิ ารศึกษา / การเข้ าอบรม

 ปริ ญาตรี สาขา ปริ ญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปริ ญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปริ ญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
โยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ ทางาน

 ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขา
สื่อสารมวลชน

ประสบการณ์ ทางาน

 ปี 2557 - ปั จจุบนั
 ปี 2545 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้จดั การ /
บริ ษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร
 ปี 2544 - ปั จจุบนั
บริ ษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้คอนซัล
เทนท์ จากัด และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ จังหวัด
ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุม
รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุม
 ปี 2561 : เข้ าร่ วมประชุม 8 ครัง้ / 8 ครัง้
การถือหุ้น : 0 หุ้น

 ปี 2561 : เข้ าร่ วมประชุม 11 ครัง้ / 11 ครัง้
การถือหุ้น : 62,400,000 หุ้น (9.18%)

ประสบการณ์ ทางาน
 ปี 2545 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร
บริ ษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุม
 ปี 2561 : เข้ าร่ วมประชุม 11 ครัง้ / 11ครัง้
การถือหุ้น : 62,400,000 หุ้น (9.18%)
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เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 15. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คนโดยกรรมการไม่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
หรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่มีบคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการทีจ่ ะต้ องลาออกจากตาแหน่งในปี แรกอละปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกันส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 18. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 20.
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้ ผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทรายด้ วยก็ได้
ข้ อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึง่ (1/2) ของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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ข้ อ 21. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมาย
ข้ อ 22. กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามทีที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจากาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ างของบริษัทในอันทีจ่ ะ
ได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 23. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลานคนเป็ นรองประธานกรรมก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์
ประชุม
และให้ ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ เลือกเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1) เสียงในการลงคะแนน
เว้ นแต่กรรมการซึงมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องหนึง่ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 25. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดย
วิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
ข้ อ 26. ในการดาเนินกิจการบริ ษัท กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
ข้ อ 27. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อ เป็ นกรรมการของบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัท
มหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่วา่ เข้ าทาเพื่อ
ประโยชน์ตนเอง หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่นเว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตังกรรมการผู
้
้ นนั ้
ข้ อ 28. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีทกี่ รรมการมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม ในสัญญาใดที่บริ ษัท
ทาขึ ้น หรื อในกรณีที่จานวนหุ้นหรื อหุ้นกู้ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อที่กรรมการถืออยูม่ จี านวนที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ข้ อ 29. คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็ นทีต่ งส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกาหนดรับ เวลา และ สถานที่ เป็ นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ
ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
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ข้ อ 31.

ข้ อ 32.

ข้ อ 33.

ข้ อ 34.

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า
(45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นข้ อ
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายที
้
่เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถื อ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ าวัน (45) นับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีต่ ้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้
มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่ละกรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทรายไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประกฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณี นี ้ให้ สง่
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานผู้ถือหุ้นในกรณีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
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ข้ อ 35. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าทีค่ วบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุมในการนี ้ต้ อง
ดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมเว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลีย่ นลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องทีผ่ ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่เสร็ จตาม
วรรคสองแล้ วแต่กรณีและจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณาให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่วนั และเวลาที่จะประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุมทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อย
กว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้ วย
ข้ อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิจะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
ข้ อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนคนที่ได้ และผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรื อผู้ที่ประธานคณะกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ข้ อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ (1) มีเสียงหนึง่ (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไปน้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไขหรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนสาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แบ่งผลกาไรขาดทุน
(ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
ข้ อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
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เอกสารแนบ 5
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือ หุ้น ผู้
ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นบริ ษัท จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้ าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
เอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางบริ เวณสถานที่ลงทะเบียน
1.3 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย
1.3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลฉบับปั จจุบนั ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ซึง่
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่ไปเข้ าร่วมประชุม
1.3.2 สาเนาบัตรประชาชน (หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง กรณีกรรมการเป็ นบุคคลต่างด้ าว) ของกรรมการผู้มี
อานาจตามข้ อ 1.3.1 พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการดังกล่าว
1.4 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.4.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลแสดงชื่อกรรมการผู้มอี านาจและอานาจกรรมการ ซึง่ ออก
โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังรั้ บรองโดยโนตารี่ พลับบลิค
1.4.2 สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ไปเข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง โดยกรรมการ
ดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ :
2.1 ผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของผู้
มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
2.2 ผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
เอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
2.3 ผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่
มีอานาจรับรอง ที่ได้ ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อนิติบคุ คลนันๆ
้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่
รับรองความถูกต้ องโดยกรรมการดังกล่าว
2.4 ผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลจะต้ องลงลายมือชื่อพร้ อม
ประทับตราบริ ษัทในหนังสือมอบฉันทะด้ วยตนเองต่อหน้ าพนักงานรับเอกสาร(โนตารี่ พลับบลิค) หรื อหน่วยงานซึง่
มีอานาจหน้ าทีค่ ล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ ว ให้ นา
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หนังสือมอบฉันทะนันให้
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทย หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับ
มอบหมายให้ ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลซึง่ สามารถให้ การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่ง
ประเทศนันๆ
้ ทาการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่ พลับบลิค) อีกชันหนึ
้ ง่
2.5 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2.5.1 ให้ เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลในข้ อ 1 หรื อ ข้ อ 2
2.5.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะต้ องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนและได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้ อมด้ วย และมีผ้ ถู ือหุ้น หรื อ
ผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
2.6 กรณีใช้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้ พิมพ์ลายนิ ้วหัวแม่มือซ้ ายและเขียนข้ อความกากับไว้ วา่ “ลาย
พิมพ์หวั แม่มือซ้ ายของ..............” และต้ องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายนิ ้วมืออันแท้ จริ งของผู้นนั ้ โดยต้ องพิมพ์
ลายนิ ้วมือต่อหน้ าพยาน และพยานต้ องลงลายมือชื่อรับรอง พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตร
ประจาตัวข้ าราชการของพยานซึง่ ได้ ลงรับรองสาเนาถูกต้ องแนบไปพร้ อมกันด้ วย
2.7 ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุม จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ
หรื อหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
บริ ษัทฯได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 หากผู้ถือหุ้น
ท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัท ได้ จดั ส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข เท่านัน้
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ น
ผู้ลงคะแนนแทน (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
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3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ถงึ คุณ
ศิริพร มาตราแสง เลขที่ 204 หมูท่ ี่ 2 ถนนเลีย่ งเมือง ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043306-999, โทรสาร 043-306-796 พร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยส่งถึงบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 3 วัน
ทาการ
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่า
จานวนทีต่ นถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน) จะเริ่ มลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันจันทร์ ที่
29 เมษายน 2562 ก่อนเริ่มการประชุมตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตามแผนที่ที่สง่ มาพร้ อมนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึง่ กฎหมายกาหนด และหรื อข้ อบังคับของบริษัท กาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ ดาเนินการให้
เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึง่ รายมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึง่ เท่านัน้ จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
4. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นทีต่ นเองถือรวมกับจานวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนัน้ เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอแนะ หรื อไม่มีความเห็นแสดงเป็ นอย่างอื่นตามที่ประธาน หรื อคณะกรรมการ
บริ ษัทเสนอ ไม่ต้องทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มคี วามจาเป็ นต้ องยื่นบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงเท่านัน้
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5.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ขอให้ ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน พร้ อมระบุจานวน
หุ้นที่ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่ตนได้ รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อรวบรวมคะแนน
6. ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้
ผู้ถือหุ้นนันออกนอกห้
้
องประชุมชัว่ คราวก็ได้
7. การลงคะแนนลับ อาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ มีการลงคะแนนลับ
ดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับนัน้ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสี ยง
ลงคะแนนลับดังกล่าว
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เอกสารแนบ 6

ประวัตกิ รรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ชื่อ
นายศักดิ์ชยั เจริ ญศิริพรกุล
อายุ
54 ปี
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัดส่ วนการถือหุ้น
- ไม่มี จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมปี 2561 8 ครัง้ / 8 ครัง้

ประวัติการศึกษาและการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาโท MBA, The Robert Gordon University, Aberdeen
- ปริ ญญาตรี เภสัชศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

ประสบการณ์ การทางาน
ปี 2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน)
ปี 2543 – ปั จจุบนั อาจารย์ประจาหลักสูตร บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
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Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เอกสารแนบ 7

เขียนที่.....................................................................
วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. .............
1.ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สัญชาติ....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน.................................................. ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
2.เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม........................................หุน้
3.ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................................................................................. อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่....................................... ถนน................................................ ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย ์.................................. หรื อ
(2).................................................................................................................. อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน...................................................ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทาได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบทีก่ าหนดรายการต่ างๆทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่.....................................................................
วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. .............
1.ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สัญชาติ....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

2.เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม......................................หุน้
3.ขอมอบฉันทะให้
(1)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(2)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(3)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
4.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมวันที่ 27 เมษายน 2561
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
-ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ -
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2561 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 โดยจ่ ายเป็ นเงินสด
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1) นายชาญชัย ไชยวานิชย์ ผล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2) นายนิพนธ์ เจริญกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบริหาร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ P a g e 21 | 25

5. การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทาได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ.............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูและหุ้น)

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่.....................................................................
วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. .............
1.ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สัญชาติ....................................
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่...................................ถนน..........................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ...............................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม....................................................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสี ยง
2.ขอมอบฉันทะให้
(1)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(2)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(3)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
3.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วนคือ
หุน้ สามัญ..........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน.............................................เสี ย ง
4.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมวันที่ 27 เมษายน 2561
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
-ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2561 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 โดยจ่ ายเป็ นเงินสด
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1) นายชาญชัย ไชยวานิชย์ ผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2) นายนิพนธ์ เจริญกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบริหาร
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
P a g e 24 | 25

วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ (ถ้ ามี)
-ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ 5. การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทาได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
- หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
- หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แผนที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

