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เลขทีÉ KCM 63/003
วันทีÉ 25 มีนาคม 2563
เรือÉ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

สิงÉ ทีÉสง่ มาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึงÉ ประชุมวันทีÉ 29 เมษายน 2562
(ประกอบการพิจารณาวาระทีÉ 1)
2. รายงานประจําปี 2562 (QR CODE)
(ประกอบการพิจารณาวาระทีÉ 2 และวาระทีÉ 3)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีÉครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชืÉอให้เข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึงÉ
(ประกอบการพิจารณาวาระทีÉ 6)
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนทีÉเกีÉยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. เงืÉอนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระทีเÉ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) เลือกใช้แบบใดแบบหนึงÉ
8. แผนทีÉสถานทีÉจดั ประชุมผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 ในวันพุธ ทีÉ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) เลขทีÉ ŝŞş หมู่ Ś ถนน
เลียÉ งเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (แผนทีตÉ ามสิÉงทีสÉ ง่ มาด้วยลาํ ดับทีÉ 8) โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี Ê
วาระที É 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562 ซึงÉ ประชุมวันที É 29 เมษายน 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมืÉอวันทีÉ 29 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จดั ทํารายงาน
การประชุมดังกล่าวเพืÉอเสนอต่อทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืÉอพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมืÉอวันทีÉ 29
เมษายน 2562 แล้ว เห็นว่าได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรให้ทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2562 ทีÉได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังÊ นี Ê (ตามสิÉงทีสÉ ง่ มาด้วย1)
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วาระนีตÊ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังÊ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ งีÉ ดออกเสียง)

วาระที É Ś รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพืÉอให้เป็ นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัททีÉกาํ หนดให้
คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ทีÉผา่ นมา ให้แก่ผถู้ ือหุน้
รับทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการให้ทปีÉ ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจําปี
2562 ทีÉได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครังÊ นี Ê (ตามสิÉงทีสÉ ง่ มาด้วย 2)
เงือÉ นไขการลงมติ

วาระนีไÊ ม่มกี ารลงคะแนนเสียง เนืÉองจากเป็ นวาระเพืÉอทราบ

วาระที É 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2562
สินÊ สุด ณ วันที É 31 ธันวาคม 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพืÉอให้เป็ นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัททีÉกาํ หนดให้
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทํางบการเงิน ณ วันสินÊ สุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อทีÉประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพืÉอพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอทีÉประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สําหรับปี
สินÊ สุดวันทีÉ 31 ธันวาคม 2562 ซึÉงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจาํ ปี 2562 ตามสิÉงทีสÉ ง่ มาด้วย 2)
เงือÉ นไขการลงมติ

วาระนีตÊ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังÊ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ งีÉ ดออกเสียง)

วาระที É 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพืÉอให้เป็ นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัททีÉกาํ หนดให้ตอ้ ง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงÉ ไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจÊ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาํ หรับปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) จํานวน 10,889,097.92 บาท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ทีÉประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการงดจัดสรรสํารองตาม
กฎหมาย เนืÉองจากไม่มีผลกําไรจากการดําเนินงาน
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วาระนีตÊ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังÊ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ งีÉ ดออกเสียง)

วาระที É 5 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพืÉอให้เป็ นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัททีÉกาํ หนดให้
คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปั นผลประจําปี โดยต้องนําเสนอ
ต่อทีÉประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพืÉอพิจารณาอนุมตั ิ

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีผลขาดสุทธิสาํ หรับปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) จํานวน 10,889,097.92 บาท และมีกาํ ไร
สะสมยังไม่ได้จดั สรร (งบเฉพาะกิจการ) ณ śř ธันวาคม ŚŝŞŚ จํานวน 79,673,903.34 บาท ทังÊ นี Ê
เนืÉองจากบริษัทมีผลขาดทุนในปี ทีÉผา่ นมาและต้องการสํารองกระแสเงินสดเพืÉอใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการและขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ทีÉประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาการงดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานปี 2562
เงือÉ นไขการลงมติ

วาระนีตÊ อ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังÊ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ งีÉ ดออกเสียง)

É ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2563
วาระที É 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังÊ กรรมการบริษัทแทนกรรมการทีพ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพืÉอให้เป็ นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึงÉ กําหนดว่า “ใน
การประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครังÊ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึงÉ ในสาม (1/3)
ถ้าจํานวนกรรมการทีÉจะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดย
จํานวนใกล้เคียงทีÉสดุ กับส่วนหนึงÉ ในสาม (1/3) กรรมการทีÉพน้ จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบั
เลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้”
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 มีกรรมการทีÉออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน
ดังต่อไปนี Ê
1. นายศักดิชÍ ยั เจริญศิรพิ รกุล

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเจริญ

กรรมการบริษัท

เจริญกิจ

3. นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ

กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึงÉ ไม่รวมกรรมการทีÉมีสว่ นได้เสียในวาระนี Ê ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีÉ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังÊ กรรมการทีÉครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี
2563 ทังÊ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอืÉนตามเดิมอีกวาระหนึงÉ ดังนี Ê
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1. นายศักดิชÍ ยั เจริญศิรพิ รกุล

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเจริญ

กรรมการบริษัท

เจริญกิจ

3. นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ

กรรมการบริษัท

ซึงÉ บุคคลทังÊ 3 คนเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 โดยประวัติ
และข้อมูลของกรรมการทีÉถกู เสนอชืÉอให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึงÉ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมในครังÊ นี Ê (ตามสิÉงทีสÉ ง่ มาด้วย 3)

เงือÉ นไขการลงมติ

วาระนีตÊ อ้ งผ่านการอนุมตั เิ ป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังÊ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึงÉ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ ีÉงดออกเสียง)

วาระที É 7 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพืÉอให้เป็ นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึงÉ กําหนดว่า “ห้าม
มิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อืÉนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ
บริษัท และให้กรรมการได้คา่ ตอบแทนตามจํานวนทีÉทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้กาํ หนดให้ตามมติของทีÉ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ ประจําปี 2563 โดยคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิหน้าทีÉของคณะกรรมการ
โดยเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากันกับปี 2562 ซึงÉ มีรายละเอียด ดังนี Ê
ค่าเบียÊ ประชุม (บาท/ครังÊ )
ตําแหน่ง
ปี 2562
ปี Śŝ63 (ปี ทีขÉ อเสนอ)
ประธานกรรมการ
12,500
12,500
กรรมการ
10,000
10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,500
12,500
กรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
โดยให้อตั ราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บงั คับตังÊ แต่วนั ทีÉ 1 มกราคม 2563 เป็ น
ต้นไปจนกว่าจะมีมติของทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประการอืÉน ทังÊ นีโÊ บนัสกรรมการสําหรับปี 2563
ให้คณะกรรมการบริษัทในอัตราต่อคนต่อปี ไม่เกินท่านละ 100,000 บาท ทังÊ นี Ê รวมค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการสําหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
เงือÉ นไขการลงมติ
วาระนีตÊ อ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังÊ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มาประชุม
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วาระที É 8 พิจารณาแต่งตังÊ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2563

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพืÉอให้เป็ นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึงÉ กําหนดให้ทีÉ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตังÊ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท
เป็ นประจําทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีÉประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังÊ
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จํากัด โดยนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีÉ 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีÉ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบ
บัญชีทะเบียนเลขทีÉ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือÊ เมืองพาน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีÉ 9445 หรือ
นางสาวพัชรี ศิรวิ งษ์ศิลป์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขทีÉ 9037 หรือกรณีทีÉผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ผสู้ อบบัญชีทา่ นอืÉนภายในสํานักงานเดียวกันทีÉได้รบั
ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จํากัด เป็ นผูล้ งลายชืÉอในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทังÊ นี Ê
ผูส้ อบบัญชีทีÉได้รบั การพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียกับบริษัทฯ
หรือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าทีÉ พร้อมทังÊ มีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
เกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว คนหนึงÉ คนใดเป็ นผูล้ งลายมือชืÉอในรายงาน
การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตังÊ แต่ไตร
มาส 1 ถึง 3 ของปี ดงั กล่าว และเห็นสมควรเสนอต่อทีÉประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน
1,490,000 บาท ซึงÉ ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และค่าใช้จา่ ยอืÉนๆ ในการสอบบัญชีซงึÉ จะ
เกิดขึนÊ ภายหลังการสอบบัญชี
เงือÉ นไขการลงมติ

วาระนีตÊ อ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังÊ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ ีÉงดออกเสียง)

วาระที É 9 พิจารณาเรือÉ งอืนÉ ๆ (ถ้ามี)

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การเปิ ดวาระอืÉนๆ เพืÉอให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม หารือ และ/หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ
และ/หรือฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. Śŝśŝ มาตรา řŘŝ
วรรคสอง (แก้ไขเพิÉมเติม ŚŝŜŜ) กําหนดไว้วา่ ผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ทีจÉ าํ หน่ายได้ทงัÊ หมดจะขอให้ทีÉประชุมพิจารณาเรือÉ งอืÉนนอกจากทีÉกาํ หนดไว้ในหนังสือ
เชิญนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีวาระอืÉนๆ นีไÊ ว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครังÊ
เงือÉ นไขการลงมติ

วาระนีไÊ ม่มกี ารลงคะแนนเสียงใดๆ
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ประวัตขิ องผู้ได้รับการเสนอชือÉ เป็ นกรรมการ

นายศักดิชÍ ัย เจริญศิริพรกุล
อายุ 56 ปี
สัญชาติไทย
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
วุฒกิ ารศึกษา / การเข้าอบรม

นายเจริญ เจริญกิจ
อายุ 74 ปี
สัญชาติไทย
กรรมการบริษัท
วุฒกิ ารศึกษา / การเข้าอบรม

วุฒกิ ารศึกษา / การเข้าอบรม
หลักสูตร Directors Accreditation
ปริญญาโท สาขา M.B.A. เภสัชศาสตร์ Program (DAP) รุ น่ ทีÉ SEC/2013
บันฑิต
หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุ น่ ทีÉ řřŚ/ŚŘřŜ
ประสบการณ์ทาํ งาน
ประสบการณ์ทาํ งาน

เอกสารแนบ 3
ประกอบการพิจารณาวาระทีÉ 6

นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
อายุ 53 ปี
สัญชาติไทย
กรรมการบริษัท
วุฒกิ ารศึกษา / การเข้าอบรม
ปริญญาโท M.B.A.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) รุ น่ ทีÉ SEC/2013

ประสบการณ์ทาํ งาน

ปี 2557 - ปัจจุบนั
ปี 2545 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
ผูก้ ่อตังÊ บริษัท/ประธานทีปÉ รึกษา/กรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เค.ซี.เมท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
ทอลชีท จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

ปี 2562 : เข้าร่วมประชุม 9 ครังÊ / 9 ครังÊ
การถือหุ้น : 0 หุน้

ปี 2562 : เข้าร่วมประชุม 9 ครังÊ / 9ครังÊ
การถือหุ้น : 62,400,000 หุน้ (9.18%)

ปี 2562 : เข้าร่วมประชุม 9 ครังÊ / 9 ครังÊ
การถือหุ้น : řŘŝ,600,ŘŘŘ หุ้น (15.53%)

ปี 2545 - ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ
ผูจ้ ดั การสายการตลาด
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเÉ กียÉ วกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
หมวดที É ŝ
คณะกรรมการ

ข้อ řŝ. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพืÉอดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คนโดยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึงÉ หนึงÉ (ř/Ś) ของจํานวนกรรมการทังÊ หมดจะต้องมีถิÉนทีอÉ ยูใ่ นประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
หรือไม่ก็ได้
ข้อ řŞ. ให้ทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังÊ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี Ê
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงÉ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงÉ (ř) หุน้ ต่อหนึงÉ (ř) เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีÉมีอยูท่ งัÊ หมดตาม (ř) เลือกตังÊ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทีÉเลือกตังÊ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีÉได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตังÊ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีÉจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตังÊ ในครังÊ นันÊ ในกรณีทีÉมีบคุ คลซึงÉ ได้รบั การเลือกตังÊ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีÉจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังÊ ในครังÊ นันÊ ให้ประธานทีÉประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขÊ าด
ข้อ řş. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครังÊ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงÉ ในสาม (ř/ś) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีÉสดุ กับส่วนหนึงÉ ในสาม (ř/ś)
กรรมการซึงÉ พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการทีจÉ ะต้องลาออกจากตําแหน่งในปี แรกอละปี ทีÉสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันÊ ให้จบั สลากกันส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนทีÉอยูใ่ นตําแหน่งนานทีÉสดุ นันÊ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อ řŠ. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมืÉอ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(4) ทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ ŚŘ.
(5) ศาลมีคาํ สัÉงให้ออก
ข้อ řš. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืÉนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนันÊ จะมีผลนับแต่วนั ทีÉใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึงÉ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทรายด้วยก็ได้
ข้อ ŚŘ. ทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสีÉ (ś/Ŝ) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึÉงหนึงÉ (ř/Ś) ของจํานวน
หุน้ ทีÉถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีÉมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ Śř. ในกรณีทีÉตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืÉนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงÉ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมาย
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ข้อ ŚŚ. กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียÊ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืÉน ตามทีทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (Ś/ś) ของ
จํานวนเสียงทังÊ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มาประชุม
โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจํากําหนดไว้เป็ นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลียÉ นแปลงเป็ นอย่าง
อืÉนก็ได้ นอกจากนีกÊ รรมการบริษัทมีสทิ ธิได้รบั เบียÊ เลียÊ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึงÉ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิกรรมการทีÉได้รบั การแต่งตังÊ มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันทีจÉ ะ
ได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเÉ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ข้อ Śś. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึงÉ คนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทีÉคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึงÉ หรือหลานคนเป็ นรองประธานกรรมก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหน้าทีÉตามข้อบังคับในกิจการซึงÉ ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ ŚŜ. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึÉงหนึงÉ (ř/Ś) ของจํานวนกรรมการทังÊ หมดจึงจะครบองค์
ประชุม
และให้ประธานกรรมการทําหน้าทีÉเป็ นประธานในทีปÉ ระชุมคณะกรรมการในกรณีทีÉประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีÉ
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีÉได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีÉประชุม แต่ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่ นทีÉประชุมนันÊ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีÉได้
ให้กรรมการซึงÉ มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึงÉ เป็ นประธานทีÉประชุม
การวินจิ ฉัยชีขÊ าดของทีÉประชุมคณะกรรมการให้เลือกเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงÉ มีเสียงหนึงÉ (ř) เสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึงมีสว่ นได้เสียในเรือÉ งหนึงÉ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือÉ งนันÊ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ทีÉประชุมออกเสียงเพิÉมขึนÊ อีกเสียงหนึงÉ เพืÉอเป็ นเสียงชีขÊ าด
ข้อ Śŝ. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งึÉ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (ş) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพืÉอรักษาสิทธิแÍ ละประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีอืÉน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านันÊ ก็ได้
ข้อ ŚŞ. ในการดําเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าทีÉให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซืÉอสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ข้อ Śş. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนใน
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือ เป็ นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดอืÉนใดทีÉประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่วา่ เข้าทําเพืÉอ
ประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผอู้ ืÉนเว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีÉจะมีมติแต่งตังÊ กรรมการผูน้ นัÊ
ข้อ ŚŠ. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีทกีÉ รรมการมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดทีÉบริษัท
ทําขึนÊ หรือในกรณีทีÉจาํ นวนหุน้ หรือหุน้ กูข้ องบริษัทหรือบริษัทในเครือทีÉกรรมการถืออยูม่ จี าํ นวนทีÉเพิÉมขึนÊ หรือลดลง
ข้อ Śš. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (ś) เดือนต่อครังÊ ณ จังหวัดอันเป็ นทีตÉ งัÊ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ สถานทีÉอืÉนใด โดยการกําหนดรับ เวลา และ สถานทีÉ เป็ นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ
ข้อ śŘ. กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (Ś) คน ลงลายมือชืÉอร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลียÉ นแปลงชืÉอกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทได้
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หมวดที É Ş
การประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีÉ (4) เดือน นับแต่วนั สินÊ สุดรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืÉนนอกจากวรรคหนึงÉ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมือÉ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงÉ หรือหลายคนซึงÉ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (ř/řŘ) ของจํานวนหุน้ ทีÉจาํ หน่ายได้ทงัÊ หมด จะเข้าชืÉอ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมืÉอใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือÉ งและเหตุผลในการทีÉ
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี Ê คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสีสÉ บิ ห้า
(Ŝŝ) วัน นับแต่วนั ทีÉได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้ ข้อ
ในกรณีทีÉคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทังÊ หลายทีÉเข้าชืÉอกันหรือผูถ้ ือ
หุน้ คนอืÉนๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีÉบงั คับไว้นนัÊ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสÉ บิ ห้าวัน (Ŝŝ) นับแต่วนั ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใÊ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีÉคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยอันจําเป็ นทีเÉ กิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีÉปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีÉเป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสีคÉ รังÊ ใด จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกÉ าํ หนดไว้ในข้อ śś. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสีตÉ อ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเÉ กิดจากการจัดให้
มีการประชุมในครังÊ นันÊ ให้แก่บริษัท
ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานทีÉ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และ
เรือÉ งทีÉจะเสนอเพืÉอทราบ เพืÉออนุมตั ิ หรือเพืÉอพิจารณา แล้วแต่ละกรณี รวมทังÊ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือÉ งดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทรายไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังÊ นีใÊ ห้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (ś) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม(ś) วัน
ทังÊ นี Ê สถานทีÉทีÉจะใช้เป็ นทีÉประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นทีÉตงัÊ สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขาของบริษัท หรือทีÉอืÉนใดตามทีÉ
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีÉสบิ ห้า (Śŝ) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึงÉ หนึงÉ (ř/Ś) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังÊ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงÉ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีÉ
จําหน่ายได้แล้วทังÊ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีÉประกฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังÊ ใด เมืÉอเวลานัดไปแล้วถึงหนึงÉ (ř) ชัÉวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกÉ าํ หนดไว้ในวรรคหนึงÉ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันÊ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนใี Ê ห้สง่
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (ş) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังÊ หลังนีไÊ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานผูถ้ ือหุน้ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีÉประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีÉได้ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีÉประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่ นทีÉประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีÉได้ ให้ทีÉประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มาประชุมคนใดคนหนึงÉ มาเป็ นประธานในทีÉประชุมดังกล่าว
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ข้อ śŝ. ประธานทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าทีคÉ วบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนีตÊ อ้ ง
ดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกÉ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ทีÉประชุมจะมีมติเปลียÉ นลําดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (Ś/ś) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มาประชุม
เมืÉอทีÉประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงÉ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงÉ ในสาม (ř/ś) ของจํานวนหุน้ ทีÉจาํ หน่ายได้
ทังÊ หมด จะขอให้ทีÉประชุมพิจารณาเรือÉ งอืÉนนอกจากทีÉกาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทีÉทีÉประชุมพิจารณาเรือÉ งตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึงÉ หรือพิจารณาเรือÉ งทีผÉ ถู้ ือหุน้ เสนอไม่เสร็จตาม
วรรคสองแล้วแต่กรณีและจําเป็ นต้องเลือÉ นการพิจารณาให้ทีÉประชุมกําหนดสถานทีÉวนั และเวลาทีÉจะประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (ş) วันก่อนการประชุมทังÊ นีใÊ ห้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (ś) วันและไม่นอ้ ย
กว่าสาม (ś) วันก่อนการประชุมด้วย
ข้อ śŞ. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสทิ ธิจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ชนิดใดคราวใด
ข้อ śş. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บคุ คลอืนÉ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนคนทีÉได้และผูร้ บั มอบฉันทะ
ต้องยืÉนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผูท้ ีÉประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานทีÉประชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะต้องทําตามแบบทีÉนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
ข้อ śŠ. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึงÉ (ř) มีเสียงหนึงÉ (ř) และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรือÉ งใด ผูถ้ ือหุน้ คนนันÊ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือÉ งนันÊ นอกจากการออกเสียงเลือกตังÊ กรรมการ และการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการมติของทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี Ê
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีÉประชุมออกเสียงเพิมÉ ขึนÊ อีกเสียงหนึงÉ เป็ นเสียงชีขÊ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี Ê ให้ถือคะแนนเสียงไปน้อยกว่าสามในสีÉ (3/4) ของจํานวนเสียงทังÊ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังÊ หมดหรือบางส่วนทีÉสาํ คัญให้แก่บคุ คลอืÉน
(ข) การซือÊ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืÉนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกีÉยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังÊ หมดหรือบางส่วนสําคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืÉนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืÉนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือÉ แบ่งผลกําไรขาดทุน
(ง) การแก้ไขเพิมÉ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิมÉ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืÉน
ข้อ śš. กิจการทีÉทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี Ê
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีÉแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ทีÉผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังÊ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีÉพน้ จากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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(6) พิจารณาแต่งตังÊ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอืÉน ๆ
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เอกสารแนบ 5
เงือÉ นไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือÉ ง ข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจด
ทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพืÉอให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีÉดี ซึงÉ จะเป็ นการสร้างความเชืÉอมัÉนให้เกิดขึนÊ แก่ผถู้ ือหุน้ ผู้
ลงทุน และผูท้ ีÉเกีÉยวข้องทุกฝ่ าย และเพืÉอให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ บริษัท จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีÉมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมเพืÉอให้ผถู้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
ř. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุน้ หรือผู้แทนของผู้ถอื หุน้ ทีมÉ ีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ř. กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ř.ř ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
ř.Ś ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารทีÉใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานทีÉลงทะเบียน
ř.ś ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย
1.3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลฉบับปั จจุบนั ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึงÉ
รับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีÉไปเข้าร่วมประชุม
1.3.2 สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทาง กรณีกรรมการเป็ นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผูม้ ี
อํานาจตามข้อ ř.ś.ř พร้อมทังÊ รับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
ř.Ŝ ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.4.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลแสดงชืÉอกรรมการผูม้ อี าํ นาจและอํานาจกรรมการ ซึงÉ ออก
โดยหน่วยงานราชการทีÉเกีÉยวข้อง พร้อมทังÊ รับรองโดยโนตารีพÉ ลับบลิค
1.4.2 สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการทีÉไปเข้าร่วมประชุม พร้อมทังÊ รับรองสําเนาถูกต้อง โดยกรรมการ
ดังกล่าว
Ś. กรณีมอบฉันทะ :
2.1 ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้
มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
2.2 ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว : สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารทีÉใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
2.3 ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีÉ
มีอาํ นาจรับรอง ทีÉได้ออกให้ไม่เกิน ř ปี ซึงÉ รับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชืÉอนิติบคุ คลนันÊ ๆ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึงÉ
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
2.4 ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คลจะต้องลงลายมือชืÉอพร้อม
ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับเอกสาร(โนตารีพÉ ลับบลิค) หรือหน่วยงานซึงÉ
มีอาํ นาจหน้าทีคÉ ล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นาํ
หนังสือมอบฉันทะนันÊ ให้เจ้าหน้าทีÉผมู้ ีอาํ นาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าทีÉผไู้ ด้รบั
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มอบหมายให้ทาํ การแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึงÉ สามารถให้การรับรองทีÉสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่ง
ประเทศนันÊ ๆ ทําการรับรองผูร้ บั รองเอกสาร (โนตารีพÉ ลับบลิค) อีกชันÊ หนึงÉ
2.5 กรณีการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ทีÉเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังÊ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
2.5.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทีÉเป็ นนิติบคุ คลในข้อ ř หรือ ข้อ Ś
2.5.2 ในกรณีทีÉผถู้ ือหุน้ ทีÉเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนีเÊ พิÉมเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ทีเÉ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนและได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
Custodian
ทังÊ นี Ê เอกสารทีÉมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมด้วย และมีผถู้ ือหุน้ หรือ
ผูแ้ ทนนิติบคุ คลนันÊ รับรองความถูกต้องของคําแปล
2.6 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิวÊ มือแทนการลงลายมือชืÉอ ให้พิมพ์ลายนิวÊ หัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้วา่ “ลาย
พิมพ์หวั แม่มือซ้ายของ..............” และต้องมีพยาน Ś คน รับรองว่าเป็ นลายนิวÊ มืออันแท้จริงของผูน้ นัÊ โดยต้องพิมพ์
ลายนิวÊ มือต่อหน้าพยาน และพยานต้องลงลายมือชืÉอรับรอง พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวข้าราชการของพยานซึงÉ ได้ลงรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
2.7 ผูร้ บั มอบฉันทะทีÉประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
หรือหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) เพืÉอลงทะเบียน
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาํ หนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จาํ นวน ś แบบ ตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เรือÉ ง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับทีÉ ŝ) พ.ศ. ŚŝŝŘ ดังนี Ê
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัÉวไป ซึงÉ เป็ นแบบทีÉงา่ ยไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีÉกาํ หนดรายการต่างๆ ทีÉจะมอบฉันทะทีÉละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบทีÉใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังÊ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
บริษัทฯได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามสิงÉ ทีÉสง่ มาด้วย 7 หากผูถ้ ือหุน้
ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี Ê
1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะทีÉบริษัท ได้จดั ส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านันÊ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีÉไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข เท่านันÊ
2. มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึงÉ ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็ น
ผูล้ งคะแนนแทน (รายละเอียดตามสิงÉ ทีÉสง่ มาด้วย 6)
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน ŚŘ บาท พร้อมทังÊ ขีดฆ่าลงวันทีÉทีÉทาํ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพืÉอให้ถกู ต้องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย
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4. ผูถ้ ือหุน้ ทีÉประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณียถ์ งึ คุณ
ศิรพิ ร มาตราแสง เลขทีÉ 567 หมูท่ ีÉ 2 ถนนเลียÉ งเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ŜŘŘŘŘ โทรศัพท์ 043306-999, โทรสาร 043-306-796 พร้อมเอกสารทีÉเกีÉยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน
ทําการ
ทังÊ นี Ê ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพืÉอแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตÉ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จํานวนทีตÉ นถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีÉปรากฏชืÉอตามสมุดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศและแต่งตังÊ ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ś. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) จะเริมÉ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 วันพุธทีÉ 29
เมษายน 2563 ก่อนเริมÉ การประชุมตังÊ แต่เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) เลขทีÉ
ŝŞş หมู่ Ś ถนนเลียÉ งเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามแผนทีÉทีÉสง่ มาพร้อมนี Ê (สิงÉ ทีÉสง่ มาด้วย 8)
Ŝ. การออกเสียงลงคะแนนในทีปÉ ระชุมผู้ถอื หุน้
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุน้ หนึงÉ หุน้ มีเสียงหนึงÉ เสียง และมติของทีÉประชุมผูถ้ ือหุน้ นันÊ ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี Ê
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงÉ เข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีÉประชุมออกเสียงเพิÉมขึนÊ อีกหนึงÉ เสียงเป็ นเสียงชีขÊ าด
- ในกรณีอืÉน ซึงÉ กฎหมายกําหนด และหรือข้อบังคับของบริษัท กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดาํ เนินการให้
เป็ นไปตามทีÉกาํ หนดนันÊ โดยประธานในทีÉประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในทีÉประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ หนึงÉ รายมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึงÉ เท่านันÊ จะแบ่งหุน้ เพืÉอลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีÉผมู้ อบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านันÊ
4. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตÉ นเองถือรวมกับจํานวนหุน้ ทีÉรบั มอบฉันทะมา
5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนันÊ เพืÉอให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5.1 ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดทีÉเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็ นอย่างอืÉนตามทีÉประธาน หรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ไม่ตอ้ งทําเครือÉ งหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มคี วามจําเป็ นต้องยืÉนบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าทีÉ
โดยเจ้าหน้าทีจÉ ะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ีÉไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านันÊ
5.2 หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ทาํ เครือÉ งหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจาํ นวน
หุน้ ทีÉตนถือรวมกับจํานวนหุน้ ทีÉตนได้รบั มอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าทีเÉ พืÉอรวบรวมคะแนน
6. ผูถ้ ือหุน้ ทีÉมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือÉ งใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรือÉ งนันÊ และประธานในทีÉประชุมอาจจะเชิญให้
ผูถ้ ือหุน้ นันÊ ออกนอกห้องประชุมชัÉวคราวก็ได้
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7. การลงคะแนนลับ อาจกระทําได้เมืÉอมีผถู้ ือหุน้ ในทีÉประชุมอย่างน้อย ŝ คนร้องขอ และทีÉประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ
ดังกล่าว โดยประธานในทีÉประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนันÊ และแจ้งให้ทีÉประชุมทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนลับดังกล่าว
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เอกสารแนบ 6

ประวัตกิ รรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ชือÉ

นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล

อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่งปั จจุบนั
สัดส่วนการถือหุน้

73 ปี

ไทย
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- ไม่มี -

จํานวนครังÊ ทีเÉ ข้าร่วมประชุมปี 2562 9 ครังÊ / 9 ครังÊ

ประวัติการศึกษาและการอบรมเกียÉ วกับบทบาทหน้าทีแÉ ละทักษะของการเป็ นกรรมการ
- ปริญญาตรี สาขา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ทีÉ 112/2014
ประสบการณ์การทํางาน
ปี
ตําแหน่ง
ปี ..2544.. – ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ปี ..2557.. – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท
คณะกรรมการจัดสรรทีÉดินจังหวัดขอนแก่น
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
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ติดอากรแสตมป์
ŚŘ บาท
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แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เอกสารแนบ 7

เขียนที่.....................................................................
วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. .............
1.ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สัญชาติ....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน.................................................. ตําบล/แขวง............................................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
2.เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม........................................หุน้
3.ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................................................................................. อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่....................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................. หรื อ
(2).................................................................................................................. อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริ ษทั เค.ซี.เมท
ทอลชีท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทําได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(..............................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบทีก่ าํ หนดรายการต่ างๆทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่.....................................................................
วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. .............
1.ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สัญชาติ....................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

2.เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม......................................หุน้
3.ขอมอบฉันทะให้
(1)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(2)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(3)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมท
ทอลชีท จํากัด (มหาชน) เลขทีÉ ŝŞş หมู่ Ś ถนนเลียÉ งเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรื อจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
4.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมวันที่ 29 เมษายน 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
-ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ -
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีพ่ ้นจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1) นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานกรรมการบริษทั /ประธาน กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2) ) นายเจริญ เจริญกิจ
กรรมการบริษทั
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3) นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
กรรมการบริษทั
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ P a g e 20 | 24
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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 อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทําได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

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

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูและหุ้น)

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่.....................................................................
วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. .............
1.ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สัญชาติ....................................
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่...................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ...............................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม....................................................หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสี ยง
2.ขอมอบฉันทะให้
(1)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(2)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................ หรื อ
(3)..................................................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ บริ ษทั เค.ซี.เมท
ทอลชีท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
3.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วนคือ
หุน้ สามัญ..........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน.............................................เสี ยง
4.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมวันที่ 29 เมษายน 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
-ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2562 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีพ่ ้นจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1) นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ประธานกรรมการบริษทั /ประธาน กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2) นายเจริญ เจริญกิจ
กรรมการบริษทั
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3) นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
กรรมการบริษทั
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2563
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(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น (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 อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทําได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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 อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
- หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

P a g e 24 | 24

Reg. No. 0107557000331

E-mail: kcm@kcmetalsheet.com

Website: www.kcmetalsheet.co.th

567 หมู่ที่ 2 ถนนเลีย่ งเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0-4330-6999 แฟกซ์ . 0-4330-6796

K.C. METALSHEET Public Company Limited

บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

แผนที่

Page 1|1

