
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 18 เมษำยน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

สิง่ที่สง่มำด้วย      1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ประชมุเมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน 2561 

 2. รำยงำนประจ ำปี 2561 และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส

 เงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (ในรูปแบบ QR Code) 

 3. รำยนำมและประวตัิของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับกำร

 เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรอีกวำระหนึง่ 

 4. หลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุถือหุ้น 

 5. ข้อมลูกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยำมกรรมกำรอิสระ 

 6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

7. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบมี Barcode (โปรดน ำมำแสดงในวนัประชมุ) 

 8. แผนที่สถำนที่จดัประชมุ : โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ ด้วยที่ประชุม

คณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัที่ 26 เมษำยน 2562 

เวลำ 14.00 น. ณ ห้องธำรำเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

เพื่อพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   บริษัทฯ ได้จดัประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 5 กนัยำยน 2561 โดยบริษัทฯ ได้

จดัท ำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่สง่มำด้วย 1. 

ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   คณะกรรมกำรเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 

กันยำยน 2561 ได้มีกำรบันทึกไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้น ำเสนอต่อที่



ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุวสิำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ซึง่ประชมุ

เมื่อวนัท่ี 5 กนัยำยน 2561 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 1. 

หมำยเหต ุ มติในวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   บริษัทฯ ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 แล้ว รำยละเอียด

ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2. ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปี 2561 และรำยงำนประจ ำปี 2561 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2. 

หมำยเหต ุ วำระนีเ้ป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบจึงไมม่ีกำรลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  มำตรำ 112 ของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรจะต้องจดัให้มีกำรท ำงบดลุและบญัชี

ก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ

ประจ ำปี  

 ในกำรนี ้บริษัทฯ ได้จัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแส

เงินสด ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 รำยละเอียดปรำกฏอยูใ่น

รำยงำนประจ ำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้โดยงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ และ

งบกระแสเงินสด ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงักลำ่ว ได้ผำ่น

กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัทฯ ซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมสำมญัผู้

ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษัทฯ และผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

ได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรแล้ว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิงบแสดงฐำนะทำง

กำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด   

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึง่ได้ผำ่นกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัทฯ และ

ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรแล้ว 

ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น 



หมำยเหต ุ มติในวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล มำตรำ 116 ของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร 

ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล และ ข้อ 38 ก ำหนดให้บริษัท

ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ

ประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 

2561 เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้  83,405,330 ล้ำนบำท แต่มียอดขำดทุนสะสมรวมทัง้สิน้ 

302,090,384 ล้ำนบำท จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรงดจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรอง

ตำมกฎหมำย และอนุมัติกำรงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที่  

31 ธนัวำคม 2561 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำอนมุตัิกำรงดจดัสรรก ำไร

เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจำ่ยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 ตำมรำยละเอยีดข้ำงต้น 

หมำยเหต ุ มติในวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตำมมำตรำ 71 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ให้

กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง 

อำจได้รับเลอืกให้กลบัมำรับต ำแหนง่อีกได้ 

 ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่ง

ตำมวำระจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้



1. นำยปรำโมทย์ กอบคณุนนัท์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

2. พล.ต.ต.มงคล หรุ่นเริงใจ กรรมกำร 

3. นำยฟงุ ไซ กง  กรรมกำร 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำคุณสมบตัิของกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำม

วำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ทัง้ 3 ท่ำนแล้ว ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฏตำม 

สิ่งที่สง่มำด้วย 3. เห็นว่ำบุคคลทัง้ 3 ท่ำนนี ้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และ

ควำมเช่ียวชำญอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม) และพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำร

แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกำศที่เก่ียวข้อง และส ำหรับผู้ที่จะด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอิสระ

ก็เป็นผู้ที่จะสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และมี

คุณสมบัติควำมเป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรำยละเอียด

เทำ่กบัข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลอืกเป็นกรรมกำร

ลว่งหน้ำได้ในระหว่ำงวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวนัที่ 31 มกรำคม 2562 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น

รำยใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเข้ำรับคดัเลอืกเป็นกรรมกำรเพิ่มเติม 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมกำร

ที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ทัง้ 3 ท่ำน กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

โดยมีรำยช่ือดงันี ้

1. นำยปรำโมทย์ กอบคณุนนัท์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

2. พล.ต.ต.มงคล หรุ่นเริงใจ กรรมกำร 

3. นำยฟงุ ไซ กง  กรรมกำร 

หมำยเหต ุ มติในวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ในกำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออก

จำกต ำแหนง่ตำมวำระ บริษัทฯ จะพิจำรณำอนมุตัิเป็นรำยบคุคล) 



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 15 ก ำหนดให้กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรจะต้องได้รับ

กำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ 

กลำ่วคือ พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และขนำดธุรกิจของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึง

ควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและ

กรรมกำรชดุย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำร

ชดุยอ่ยจำกบริษัทในกลุม่อตุสำหกรรมเดียวกนั โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดของ

คำ่ตอบแทนดงันี ้

7.1 คำ่เบีย้ประชมุกรรมกำรบริษัท 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 

- ประธำนกรรมกำร 

- กรรมกำร 

40,000 บำท/คน/ครัง้ 

10,000 บำท/คน/ครัง้ 

40,000 บำท/คน/ครัง้ 

10,000 บำท/คน/ครัง้ 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 

- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- กรรมกำร 

20,000 บำท/คน/ครัง้ 

10,000 บำท/คน/ครัง้ 

20,000 บำท/คน/ครัง้ 

10,000 บำท/คน/ครัง้ 

7.2 คำ่ตอบแทนพเิศษ / บ ำเหน็จ ให้แก่กรรมกำรทกุทำ่น จำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2561 รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี 2561 ทัง้นี ้ให้ประธำนกรรมกำร

เป็นผู้จดัสรรผลคำ่ตอบแทนพเิศษ / บ ำเหน็จ ดงักลำ่ว 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ไม่มีกำรจ่ ำยค่ำตอบแทนและสิท ธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมกำรบริษัท 

นอกเหนือจำกที่ระบไุว้ข้ำงต้น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรเห็นควรให้น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนด

คำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น 



หมำยเหต ุ มติในวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตำมมำตรำ 120 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2562 ซึ่งภำยหลงัจำกกำร

พิจำรณำคุณสมบตัิของผู้สอบบญัชีทุกรำยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ

อนุมตัิให้น ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ บริษัท บีพีอำร์ ออดิท แอนด์ แอดไว

เซอรี จ ำกดั ซึ่งเป็นส ำนกังำนสอบบญัชีที่มีควำมอิสระและมีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี 

และมีควำมเข้ำใจในกำรตรวจสอบบญัชีและทรำบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดีและยงัมีกำร

ให้บริกำรท่ีดี สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำที่มีประโยชน์ มีผลงำนด้ำนกำรตรวจสอบท่ีมีคณุภำพ

น่ำพอใจ และส่งมอบงำนได้รวดเร็วตรงเวลำ รวมทัง้เป็นบริษัทที่ให้บริกำรที่มี ช่ือเสียง มี

มำตรฐำนกำรตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเสนอให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชทีะเบียนเลขที่ 

(1) นำยบญุเลศิ แก้วพนัธุ์พฤกษ์ 4165 

(2) นำงสำวปิยนชุ เกษมศภุกร 6303 

(3) นำงสำวรุ้งตวนั บญุศกัดิ์เฉลมิ 6031 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีที่มีรำยนำมข้ำงต้น ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้  บริษัท บีพีอำร์ 

ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ำกัด แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรำยอื่นของ บริษัท บีพีอำร์ ออดิท แอนด์ 

แอดไวเซอร่ี จ ำกดั ซึ่งมีคณุสมบตัิเหมำะสมในกำรตรวจสอบบญัชีให้แก่บริษัทฯ เข้ำท ำหน้ำที่

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แทนได้  

ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้สอบบญัชีดงักลำ่วพบว่ำไม่มีผู้สอบบญัชีรำยใดปฏิบตัิหน้ำที่เกิน 5 ปี 

และผู้สอบบญัชีแต่ละรำยดงักลำ่วข้ำงต้นไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริกำรเป็น

ที่ปรึกษำแก่บริษัทฯ โดยเป็นบคุคลที่ไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย



ของบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด ดงันัน้ จึง

มีควำมอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบญัชีจำกส ำนกังำนบญัชีเดียวกนักบั

บริษัทฯ 

นอกจำกนี  ้คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2562 จ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 4,500,000 บำท ทัง้นี ้ค่ำสอบ

บญัชีดงักลำ่วไมร่วมคำ่บริกำรอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 ปี 2562 (ปีที่เสนอ)  

คำ่สอบบญัชีของบริษัทฯ 4,550,000 บำท 4,500,000 บำท 

ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 ลดลงจำกระยะเวลำบญัชีที่ผ่ำนมำ 50,000 บำท 

หรือเทำ่กบัร้อยละ 1.1 

กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกำรก ำหนดค่ำสอบบญัชีข้ำงต้นได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้น ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

ซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้จำก บริษัท บีพีอำร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ ประจ ำรอบปีบญัชี 2562 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชทีะเบียนเลขที่ 

(1) นำยบญุเลศิ แก้วพนัธุ์พฤกษ์ 4165 

(2) นำงสำวปิยนชุ เกษมศภุกร 6303 

(3) นำงสำวรุ่งตวนั บญุศกัดิ์เฉลมิ 6031 

และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บำท ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น 

หมำยเหต ุ มติในวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผล

ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตำมมำตรำ 119 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม) บริษัทอำจชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทโดยหกัจำก (1) เงินส ำรองอื่น (2) ทุน

ส ำรองตำมกฎหมำย และ (3) ทนุส ำรองสว่นเกินมลูคำ่หุ้น ตำมล ำดบั 

 เนื่องจำกปัจจบุนั บริษัทฯ มียอดขำดทนุสะสมตำมงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษัทฯ จ ำนวน 498,035,315 บำท จึงเห็นสมควรให้น ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ

อนมุตัิกำรโอนทนุส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญัเพื่อชดเชยผลขำดทนุสะสม

ของบริษัทฯ ซึง่ภำยหลงักำรโอนทนุส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 0 บำท และทนุส ำรองสว่นเกิน

มลูคำ่หุ้น จ ำนวน 435,682,448 บำท ในสว่นท่ีกำรช ำระคำ่หุ้นเป็นตวัเงินเพื่อชดเชยผลขำดทนุ

สะสมของบริษัทฯ แล้ว จะส่งให้บริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสมตำมงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรเหลอืจ ำนวน 62,352,867 บำท 

ทัง้นี ้กำรล้ำงขำดทุนสะสมในครัง้นีจ้ะไม่สง่ผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อมลูค่ำสว่นของผู้ ถือหุ้น

แตอ่ยำ่งใด เนื่องจำกเป็นเพียงกำรหกัลบตวัเลขทำงบญัชี โดยมีรำยละเอียด ดงันี  ้

 

หน่วย: บาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

ชดเชยขาดทุนสะสมด้วย

ส ารองตามกฎหมายและ

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

หลังการท า

รายการ 

หมายเหตุ 

ทนุท่ีออกช ำระแล้ว 1,275,136,378  1,275,136,378 มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

ณ  วัน ที่  31 ธั น ว ำ ค ม 

2561  

1,126,545,054 435,682,448 690,862,606  

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (498,035,315)  (62,352,867)  

▪ จัดสรรส ำรองเพื่ อ

ส ำรองตำมกฎหมำย 

-  -  



หน่วย: บาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

ชดเชยขาดทุนสะสมด้วย

ส ารองตามกฎหมายและ

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

หลังการท า

รายการ 

หมายเหตุ 

▪ ยงัไมไ่ด้จดัสรร -  -  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,891,652,922  1,891,652,922  

ทัง้นี  ้มอบอ ำนำจให้ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ มีอ ำนำจในกำร

ด ำเนินกำรใดๆ อนัจ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกบักำรโอนทนุส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกินมลูค่ำ

หุ้นสำมัญเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ และ/หรือ ด ำเนินกำรใดๆ กับหน่วยงำน

รำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เก่ียวข้อง และให้มีอ ำนำจแต่งตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจช่วงให้กระท ำ

กำรดงักลำ่วได้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้น ำเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรโอนทนุส ำรอง

ตำมกฎหมำยและส่วนเกินมูลค่ำหุ้ นสำมัญเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ  ตำม

รำยละเอียดข้ำงต้น 

หมำยเหต ุ มติในวำระนีจ้ะต้องได้รับกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเห็นว่ำสมควรที่จะเปิดโอกำสให้กับผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นที่

 นอกเหนือจำกวำระกำรประชุมที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยกำร

เสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยูภ่ำยใต้หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด 

บริษัทฯ ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ประจ ำปี 2562 ในวนัที่ 

25 มีนำคม 2562 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ที่  www.metacorporation.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 

ในวนัที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องธำรำเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดำภิเษก เขต

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รำยละเอียดแผนท่ีของสถำนท่ีประชมุ ปรำกฏตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 8. 

http://www.metacorporation.co.th/
http://www.metacorporation.co.th/


ส ำหรับผู้ ถือหุ้นทำ่นใดที่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณำแสดงหลกัฐำนเพื่อแสดงตนในกำร

เข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 4. และโปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode  

สิง่ที่สง่มำด้วย 7. มำแสดงวนัประชมุด้วย 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุม

และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สว่นผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติซึ่งแต่งตัง้ให้  

คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6. และเพื่อเป็น

กำรรักษำสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉนัทะ

ให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรำยช่ือ และรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่สง่มำด้วย 5. เพื่อเข้ำร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสำรประกอบมำยงับริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

(มหำชน) ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อำคำรเอ เดอะไนนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 แขวง

ห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ  10310 โทรศพัท์: 02- 013-7096-7 และเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำร จึงขอ

ควำมร่วมมือโปรดสง่เอกสำรให้ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 12 เมษำยน 2562 

เพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2562 เป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 

และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่ำนผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลำ 12.00 น. ของวันประชุม  

ณ ห้องธำรำเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 และ

เนื่องจำกบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีงในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียนมำแสดงในวนัประชมุพร้อมเอกสำรประกอบอื่นๆ ตำมรำยละเอียดสิง่ที่สง่มำด้วย 7. 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ และงบ

กระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ในรูปแบบ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ น 

อยำ่งไรก็ดี หำกทำ่นผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมีควำมประสงค์จะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2561 และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 แบบรูปเลม่ สำมำรถ

ติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อำคำรเอ เดอะไนนท์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 ถนนพระรำม 9 

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์: 02 013-7096-7 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

  

 

     (นำยโสรัจ โรจนเบญจกลุ) 

   ประธำนกรรมกำร 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 
 

 

ชื่อ - นามสกุล  นายปราโมทย์ กอบคณุนนัท์ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

อาย ุ 55 ปี  

สัญชาติ   ไทย 

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษ์ภวูนารถ 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษ์ภวูนารถ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการผู้จดัการ   บริษัท แฟชัน่ ไลน์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจท าให้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมสีภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไมม่ี- 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 
-ไมม่ี- 

ประวัติการอบรม  
Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  

5 ปี 5 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เมือ่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

คณะกรรมการบริษัท: 5 ครัง้จากจ านวน 12 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ: 3 ครัง้จากจ านวน 6 ครัง้ 

ประวัติการท างานใน 5 ปี ที่ผ่านมา 

• 2556 - ปัจจบุนั 
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2547  - ปัจจบุนั 
บริษัท แฟชัน่ ไลน์ จ ากดั 

 

 

 

 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - นามสกุล  พลต ารวจตรีมงคล  หรุ่นเริงใจ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

ต าแหน่ง  กรรมการ 

อาย ุ 71  ปี  

สัญชาติ   ไทย 

 

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประวัติการอบรม  
-ไมม่ี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจท าให้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมสีภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไมม่ี- 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 
-ไมม่ี- 

ประวัติการท างานใน 5 ปี ที่ผ่านมา 

• 2561 - ปัจจบุนั 

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• 2559 - 2561 

บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

0 ปี 10 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2561)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

คณะกรรมการบริษัท: 2 ครัง้จากจ านวน 12 ครัง้ 
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รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 
 

ชื่อ - นามสกุล  นายฟงุ ไซ กง 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการ  

ต าแหน่ง  กรรมการ 

อาย ุ 60 ปี 

สัญชาติ   มาเลเซยี 

 

 

วุฒกิารศึกษา 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ประวัติการอบรม  
-ไมม่ี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

-ไมม่ี- 

ประวัติการท างานใน 5 ปี ที่ผ่านมา 

• 2558 - ปัจจบุนั 
บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2555 - ปัจจบุนั 
บริษัท Worldmax Management จ ากดั  

• 2555 – ปัจจบุนั 
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 - ปัจจบุนั 
บริษัท ฟิฟตี ้แบงคอก จ ากดั 

• 2555 - ปัจจบุนั 
บริษัท เจเอฟ  แซนเซลเลอร์ จ ากดั  

              

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการ บริษัท พลงังานเพื่อโลกสเีขียว (ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท Worldmax Management จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ฟิฟตี ้แบงคอก จ ากดั 

Partner บริษัท เจเอฟ  แซนเซลเลอร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจท าให้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมสีภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไมม่ี- 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 
-ไมม่ี- 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

7 ปี 0 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เมือ่วนัท่ี 18 เมษายน 2555) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

คณะกรรมการบริษัท: 0 ครัง้จากจ านวน 12 ครัง้ 
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หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

กรณีบุคคลธรรมดา 

• ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการที่ยงัไม่
หมดอายบุริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

• ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าวโปรดแสดงใบส าคญับตัรประจ าตวัคนตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทางหรือ
เอกสารที่ใช้แทนหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอายบุริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

• กรณีมีการแก้ไขช่ือ ช่ือสกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

กรณีนิติบุคคล 

• ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลโปรดแสดงส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้
ออกให้ไมเ่กิน 1 ปีซึง่รับรองความถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือใบส าคญั
ประจ าตวัคนต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติ
ต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการดงักลา่ว 

2. กรณีมอบฉันทะ 

• ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนี ้

• ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสยีง โดยก าหนดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

• ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไว้ต่อประธานที่ประชมุและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุม 
ก่อนเวลาประชุมโดยหนงัสอืมอบฉนัทะต้องมีข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความ
ที่ส าคญัผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

o กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ
ของผู้มอบฉนัทะที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
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o กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวหรือหนงัสือเดินทาง
หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบ
ฉนัทะ 

o กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล : 

• นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไมเ่กิน 1 ปีซึง่รับรองความถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลนัน้ๆ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือใบส าคญัประจ าตวัคนตา่ง
ด้าวหรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ดงักลา่ว 

• นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว : ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษัทใน
หนงัสอืมอบฉนัทะด้วยตนเองตอ่หน้าพนกังานรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลคิ) หรือหนว่ยงานซึง่มีอ านาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศและภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแล้วให้น าหนงัสือมอบ
ฉนัทะฉบบันัน้ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมายให้
ท าการแทนบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบรูณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศ
นัน้ท าการรับรองผู้ รับรองเอกสาร (โนตารีพบัลคิ) อีกชัน้หนึง่ ทัง้นี ้การรับรองเอกสารดงักลา่วต้องท าขึน้ไมเ่กิน 
1 ปี พร้อมทัง้แนบ  

-  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู ่ซึง่รับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

- ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะและรับรองส าเนาหนงัสือ
รับรองนิติบคุคล ซึง่รับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

โดยเอกสารดงักลา่วข้างต้น ต้องผา่นการรับรองจากพนกังานรับรองเอกสาร (โนตารีพบัลคิ) หรือหนว่ยงานซึ่ง
มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทตูไทย
หรือสถานกงสลุไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบคุคลดงักลา่วหรือบุคคลซึ่งสามารถให้
การรับรองที่สมบรูณ์ตามแบบของกฎหมายแหง่ประเทศนัน้ท าการรับรองผู้ รับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีก
ชัน้หนึง่ ทัง้นี ้การรับรองเอกสารดงักลา่วต้องท าขึน้ไมเ่กิน 1 ปี 

o กรณีใช้การพิมพ์ลายนิว้มือแทนการลงลายมือช่ือให้พิมพ์ลายนิว้หวัแมม่ือซ้ายและเขียนข้อความก ากบัไว้วา่ “ลาย
พิมพ์หวัแม่มือซ้ายของ..................” และต้องมีพยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิว้มืออนัแท้จริงของผู้นัน้และ
ต้องพิมพ์ลายนิว้มือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือช่ือรับรองและต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ (กรณีพยานเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวหรือ
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หนงัสอืเดินทางหรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสอืเดินทาง (กรณีพยานเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว) ของพยานที่
ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแนบไปพร้อมกนัด้วย 

o ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัท าขึน้และลง
นามครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นไปยงัประธานที่ประชุมและ /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่
ประชมุ พร้อมเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยสง่ถึงบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุอยา่งน้อย 1 วนั 

o ทัง้นี  ้ผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย)  หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางหรือ
เอกสารที่ใช้แทนหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว) ของผู้ รับมอบฉันทะที่ยงัไม่หมดอายุ
บริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

o กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นคสัโตเดียน (Custodian) ให้แสดงเอกสารดงันี ้ 

-  หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือ
ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดาสญัชาติต่างด้าว) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

o ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  

3. กรณีผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรม 

ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชมุแทนโดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้
ให้เป็นผู้จดัการมรดกซึง่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

4. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ 

ให้บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้อง
น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

ให้ผู้อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาล 
แต่งตัง้ให้เป็นผู้อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์ (แล้วแต่กรณี) อายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ประชมุมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
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6. การลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

7. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้ นภายในสีส่บิห้าวนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่ิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 28. ของข้อบงัคบันี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 26. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่ นาย
ทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้าประชมุ 
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ข้อ 28 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และต้อง
มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ ถือหุ้น   ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และ ให้
สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัว่าจะต้องครบ 
องค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็น
ประธาน 

ข้อ 29. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสยีงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั 
การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 30     กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่
ผา่น  
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(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 31     ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บงัคบักับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่ว
ก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 



ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 

ชื่อ – นามสกุล นายนิพนธ์ อรุณพลูศิล 

อาย ุ  57 ปี 

ต าแหน่งในปัจจุบนั    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ    27 ตลุาคม 2556 

ที่อยู่ปัจจุบนั     7/9 หมูท่ี่ 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรีุ 

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

ประวัติการอบรม  

Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัท

ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี-  

ประวัติการท างานใน 5 ปี ที่ผ่านมา 

• 2556 - ปัจจบุนั 

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• 2545 - 2561 

บริษัท เอนเตอร์ไพรส์ โซลชูัน่พาร์ทเนอร์ จ ากดั   
บริษัท พริน้ติง้ ฮอลล์ จ ากดั 

บริษัท จีแอนด์จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

              บริษัท ส านกังานบญัชี P. ACC. Research จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

ที่ปรึกษา     บริษัท ส านกังานบญัชี P. ACC. Research จ ากดั  
ที่ปรึกษาอิสระ  บริษัท เอนเตอร์ไพรส์ โซลชูัน่พาร์ทเนอร์ จ ากดั   

  บริษัท พริน้ติง้ ฮอลล์ จ ากดั 

  บริษัท จีแอนด์จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจท าให้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมสีภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไมม่ี- 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 

-ไมม่ี- 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

5 ปี 6 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เมือ่วนัท่ี 17 ตลุาคม 2556) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

คณะกรรมการบริษัท: 12 ครัง้จากจ านวน 12 ครัง้  

คณะกรรมการตรวจสอบ: 6 ครัง้จากจ านวน 6 ครัง้ 
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม 
นายนิพนธ์ อรุณพลูศิล เป็นผู้ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในทกุวาระ
เนื่องจากไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการลงคะแนนเสยีงใน
วาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่
จะต้องลงคะแนนเสยีงตามที่ผู้มอบฉนัทะระบ ุ

   
 

 

 



ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 

ชื่อ – นามสกุล   นายประยทุธ วิบลูย์ศิริชยั 

 

วุฒกิารศึกษา 

ปริญญาตรี   
บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
ปริญญาโท   
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไปส าหรับ CEO 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
วฒุิบตัร        
ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) สภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชปูถมัภ์ 
ประวัติการอบรม  
Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี- 
ประวัติการท างานใน 5 ปี ที่ผ่านมา 

• 2558 - ปัจจบุนั 

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• 2554 - ปัจจบุนั 

บริษัท อคัคีปราการ จ ากดั(มหาชน) 
• 2551 - ปัจจบุนั 

     บริษัท เฟิสท์ ออดิทแอนด์แอดไวซ์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อคัคีปราการ จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการ   บริษัท เฟิสท์ ออดิทแอนด์แอดไวซ์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจท าให้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมสีภาพเป็น
การแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไมม่ี- 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 
-ไมม่ี- 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 

3 ปี 8 เดือน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

คณะกรรมการบริษัท: 10 ครัง้จากจ านวน 12 ครัง้  
คณะกรรมการตรวจสอบ: 6 ครัง้จากจ านวน 6 ครัง้ 
คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง: 1 ครัง้จากจ านวน 1 ครัง้ 
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม 
นายประยทุธ วิบลูย์ศิริชยั เป็นผู้ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในทกุวาระ
เนื่องจากไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการลงคะแนนเสยีงใน
วาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  
ซึง่จะต้องลงคะแนนเสยีงตามที่ผู้มอบฉนัทะระบ ุ

  
 

 

อาย ุ 54 ปี 

ต าแหน่งในปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  13 สงิหาคม 2558 

ที่อยู่ปัจจุบนั   60/12 หมู ่6 แขวงทวีวฒันา เขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย  6 
Enclosure  6 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                  Year 
  
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We    nationality                 residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet     Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code            
 
 (2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                               shares    and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to                       votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           

Name                                                   age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง  อ  าเภอ      
Road                                      Tambol/Kwaeng                              Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
Name   age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง                         อ  าเภอ                    
Road                                      Tambol/Kwaeng                               Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์        
Province                                  Postal Code                                   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายนิพนธ์ อรุณพลูศิล  Mr. Nipon Aroonpoonsilp หรือ/Or 
 นายประยทุธ วิบูลยศิ์ริชยั Mr. Prayut Wiboonsirichai  
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 5 of      

                                       the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.) 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
one of these directors. 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย  6 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of 
the director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 
p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as 
the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
  Date             Month                    Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We    nationality                              residing/located at no.                              Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                 จงัหวดั     
 Road   Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                           shares    and have the rights to vote equal to                     votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to     votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           

Name                                                age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                      Tambol/Kwaeng                             Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    
Province                                 Postal Code                             

หรือ/Or 
 ช่ือ                                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           

Name                                                age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                      Tambol/Kwaeng                             Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    
Province                                 Postal Code                             
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons  

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายนิพนธ์ อรุณพลูศิล  Mr. Nipon Aroonpoonsilp หรือ/Or 
 นายประยทุธ วิบูลยศิ์ริชยั Mr. Prayut Wiboonsirichai  
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี  2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 5 of the 
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.) 

 
 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบช่ืุอผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
one of these directors. 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of 
the director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 
p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as 
the meeting may be held.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairperson for acknowledgement 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 
Agenda item no. 2 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 
       ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the 2018 operational results of the Company and the 2018 annual report 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the 
statement of cash flows for the fiscal year ended 31 December 2018 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda item no. 5 To consider and approve the suspension of the allocation of profit as a legal reserve fund and the suspension of 
dividend payment from the operational results ended 31 December 2018 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2562 
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation in 2019 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายปราโมทย ์กอบคุณนนัท ์
 Director’s name Mr. Pramote Kobkhunnun 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ พล.ต.ต.มงคล หรุ่นเริงใจ 
 Director’s name POL. MAJ. GEN. Mongkol Runriengjai 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นายฟงุ ไซ กง 
 Director’s name Mr. Sai Kong Foong 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of directors 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of an auditor and the determination of auditor’s remuneration for the 

year 2019 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 
Agenda item no. 9 To consider and approve the transfer of legal reserve fund and premium on ordinary shares to compensate for 

the accumulated loss of the Company 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 To consider other matters (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. 
provided.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 
Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 
 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share 

depository and keeper) 
 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย            
 I/We    nationality                              residing/located at no.                             Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั      
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 who is a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                          shares    and have the rights to vote equal to                     votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                                             votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          
Name                                                  age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                               Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                 Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง                        อ  าเภอ                    
Road                                     Tambol/Kwaeng                               Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์        
Province                                 Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following directors of the Company 
 นายนิพนธ์ อรุณพลูศิล  Mr. Nipon Aroonpoonsilp หรือ/Or 
 นายประยทุธ วิบูลยศิ์ริชยั Mr. Prayut Wiboonsirichai  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบช่ืุอผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
one of these directors. 
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(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี   2562) (Details of directors of the Company are specified in Enclosure 5 of the 
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such directors is unable to attend the meeting, the other director shall be appointed as a proxy instead of 
the director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 
p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as 
the meeting may be held.  

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                             votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairperson for acknowledgement 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 
Agenda item no. 2 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระที่ 3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the 2018 operational results of the Company and the 2018 annual report 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the 
statement of cash flows for the fiscal year ended 31 December 2018 

  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda item no. 5 To consider and approve the suspension of the allocation of profit as a legal reserve fund and the suspension of 
dividend payment from the operational results ended 31 December 2018 

  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2562 
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation in 2019 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายปราโมทย ์กอบคุณนนัท ์
 Director’s name Mr. Pramote Kobkhunnun 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

2.  ช่ือกรรมการ พล.ต.ต.มงคล หรุ่นเริงใจ 
 Director’s name POL. MAJ. GEN. Mongkol Runriengjai 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นายฟงุ ไซ กง 
 Director’s name Mr. Sai Kong Foong 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

  
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda item no. 7 To consider and approve the remuneration of directors 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of an auditor and the determination of auditor’s remuneration for the 

year 2019 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและโอนส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 
Agenda item no. 9 To consider and approve the transfer of legal reserve fund and premium on ordinary shares to compensate for 

the accumulated loss of the Company 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 To consider other matters (if any) 
  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                        Votes 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper. 
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2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Meta Corporation Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m. at Tarathep Hall, Chaophya Park Hotel, No. 247 
Rachadapisek Road, Dindaeng District, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                เสียง 
 Approve         Votes  Disapprove               Votes          Abstain                             Votes 
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** รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT สถานีรัชดาภเิษก (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิรัชดาภเิษกประมาณ 400 ม. เดินย้อนขึน้มาทางด้านสถานี MRT สุทธิสาร) 

**Ratchadapisek Subway Station (400 meters from Ratchadapisek Subway Station, Heading back to Suthisan Subway Station) 




