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1077/4-6 2nd floor, Siamese Ratchakru Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 
Tel.  02-357-1377-9 Fax 02-357-1380 

ที่  AGM 01/2562 
 

11 เมษายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 2. CD-ROM รายงานประจ าปี 2561 
 3. ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 
 4. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

5. เง่ือนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องน ามาในวนัประชมุ 
6. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ 
7. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุ 

 9.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาในวนัประชมุ) 
 

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจันทร์ที่ 29 
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริม
คลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ข้อมลูประกอบ การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2561 ได้จัดขึ น้ เมื่ อวันที่  18 เมษายน 2561 ที่ประชุม 
ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ และมีมติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตาม  
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทกึรายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วน เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และ
แผนงานปี 2562 

ข้อมลูประกอบ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 1,076.97 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นรายได้จากการให้บริการสนามกอล์ฟ 48.98 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น า้มันปาล์ม 984.79 ล้านบาท รวมมีรายได้จากการขายจ านวน 1,033.77 ล้านบาท นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีรายได้จากรายได้อื่นจ านวน 43.20 บาท ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2561 มีผลก าไรขัน้ต้น 40.84 ล้านบาท แตม่ีผลก าไรสทุธิ 13.04 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้งสยั
จะสญูและรายการโอนกลบัจ านวน 3.58 ล้านบาท และโอนกลบัผลขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ
ระยะยาวอื่นจ านวน 3.55 ล้านบาท โดยมีผลก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 42.63 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 144.06 โดยในปี 2560 บริษัทมีการรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
จ านวน 23.14 ล้านบาท 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 2,061.11 ล้านบาท 
หนีส้นิรวมจ านวน 369.52 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,691.59 ล้านบาท  

จึงเห็นควรท่ีผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานงวดประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 ซึ่ง
จะน าเสนอในวนัประชมุ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อมลูประกอบ งบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  และมีการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ ข้อมูลตามงบการเงนิรวมของบริษัท 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

สนิทรัพย์รวม 2,061.11 2,006.57 
หนีส้นิรวม 369.52 328.02 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,691.59 1,678.57 
รายได้รวมจากสว่นงานท่ีด าเนินงานอยู่ 1,076.97 602.20 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากสว่นงานท่ีด าเนินงานอยู ่ 13.04 (29.59) 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 13.04 (29.59) 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.00028 (0.00162) 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 3

 
 

MAX / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  หน้าที่ 3/6 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้ สอบบัญชี  งวด
ประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผา่นการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงผา่นการอนมุตัิและรับรองจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ข้อมลูประกอบ ผลการด า เนิ น งาน งวดป ระจ า ปี  2561 บ ริ ษั ทมี ผลก า ไรสุท ธิ จ าน วน  13.0 4  ล้ านบาท  
และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจ านวน 325.66 ล้านบาท จึงไม่อยู่วิสยัที่
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวดประจ าปี 2561 เนื่องจากบริษัท 
ยงัคงมีผลขาดทนุสะสมอยู่ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

ข้อมลูประกอบ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการ
ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้เข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้  

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
(1) นายสมชาย มีเสน กรรมการ และประธานกรรมการ 
(2)   พลตรีบญุชยั เกษตรตระการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
(3)   นายพิพทัธ์ ชนะสงคราม กรรมการ (เสนอแตง่ตัง้ใหม ่แทนนายกมล ป่ินทอง 

ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการ)  

ในการนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้
กรรมการทัง้ 2 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ และนายพิพทัธ์ ชนะสงคราม ได้รับ
การเสนอแต่งตัง้ใหม่ แทนนายกมล ป่ินทอง ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออกจาก
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ต าแหนง่กรรมการ ซึง่ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 3 ทา่น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละทา่น อนัจะเป็นก าลงัส าคญัที่จะช่วย
สร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทในการก ากบัดูแลการด าเนินกิจการให้สามารถด าเนินไปตามแนวทาง 
และบรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนด เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 
ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม และเสนอแต่งตัง้นายพิพทัธ์ ชนะสงคราม แทน    
นายกมล ป่ินทอง ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากต าแหนง่กรรมการ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ข้อมลูประกอบ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจึงมีเพียง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้บริษัทยงัมิได้มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การเสนอค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นผลการพิจารณา
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

                      หนว่ย : บาท / คน / ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 ปี 2561 

ประธาน 
กรรมการ 

15,000 
 8,000 

15,000 
8,000 

รวมวงเงินคา่ตอบแทนไมเ่กิน (บาท) 1,200,000 1,200,000 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่ง
คณะกรรมการได้พิจารณาโดยค านงึถึงความเหมาะสมด้านตา่งๆ อยา่งครบถ้วนแล้ว  

หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ข้อมลูประกอบ ในปี 2562 บริษัทได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้

ผู้สอบบญัชีของกลุม่บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ย 
1) นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4387    

ซึง่เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 6 และ/หรือ 
2) นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7195 และ/หรือ 
3) นางสาววราภรณ์  อินทรประสทิธ์ิ              ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7881 
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ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 
1)  นางสาวชลทิชา  เลศิวิไล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12258 และ/หรือ 
2)   นางสาววราภรณ์  พนัธ์ภกัดีนพุงษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12261 และ/หรือ 
3)    นางสาวรวษิฎา  วาดวารี                          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12026 
และพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงันี ้

บริษัท ค่าสอบบัญช ี
ปี 2562 

ค่าสอบบัญช ี
ปี 2561 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  945,000 900,000 
บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั 0.00 100,000 
บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั  390,000 390,000 
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จ ากดั และบริษัทย่อย 1,100,000 1,110,000 

รวม 2,435,000 2,500,000 

 ทัง้นี ้นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ ดงักลา่วตามข้างต้นแล้ว 
ทัง้ บริษัท ซี  ดับเบิ ล้ยู  ดับเบิล้ยู พี  จ ากัด และผู้ สอบบัญชีทัง้ 6 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีอื่นใดกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้อง ตาม พรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคดัเลือกผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทต่อเนื่องในปี 2562 และมีความเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีตามข้างต้นมีความ
เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2562  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้ 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจ านวนที่กฏหมายก าหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชมุหรือก่อนเวลาประชมุ เพื่อคณะกรรมการจะได้น าเสนอเร่ืองให้
ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพื่อการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัที่ 14 
มีนาคม 2562 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 
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หากทา่นผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั หรือมีความประสงค์ให้บริษัทชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่น าเสนอในการประชุม
ครัง้นี ้สามารถติดต่อส่งค าถามทาง E-mail ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมได้ที่ ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th หรือทางโทรศพัท์ 
ติดตอ่คณุรัชนี  เจียรวิทยารักษ์  ที่หมายเลข 02-357-1377-9 ตอ่ 103 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวในข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั  ทัง้นี ้
การมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้พิจารณาด าเนินการตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ 
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
      

      (นายสมชาย  มีเสน) 
                             ประธานกรรมการ 
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เอกสารประกอบวาระที่ 5  

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ 
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เอกสารประกอบวาระที่ 5  

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
 

 ชื่อ-นามสกุล :              นายสมชาย  มีเสน         

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : 

51 ปี 
กรรมการ และประธานกรรมการ 

การศกึษา: -  ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
    (การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑติ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประสบการณ์ท างาน : 
 

-  2561-ปัจจบุนั 
-  2561-ปัจจบุนั 
 
-  2560-ปัจจบุนั 
-  2561-2562               
-  2537-2557  
-  2550-2551  
-  2550-2551           

กรรมการ บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ 
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.เนชัน่  มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
กรรมการ  บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดเูทนเมนท์ 
กรรมการ บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่  
ผู้ด าเนินการรายการวิทยอุิสระ 
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที 
ทีป่รึกษาคณะกรรมการธิการคมนาคม  
สภาบญัญตัิแหง่ชาติ 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท : - กรรมการ  และประธานกรรมการ  ตัง้แต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 -
ปัจจบุนั 

จ านวนครัง้เข้าร่วมประชมุณะกรรมการ ในปี 2561: 7/7  
การถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 

 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจด

ทะเบียน 
การด ารงต าแหนง่กรรมการ
ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่อง

กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน ต าแหนง่ จ านวน ต าแหนง่ 
นายสมชาย  มีเสน 4 กรรมการ  1 กรรมการ - 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระ    

                                                                                                                                                                                            
   ชื่อ-นามสกุล :                พลตรีบุญชัย  เกษตรตระการ 

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : 

56 ปี 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

การศกึษา : - หลกัสตูรนกัเรียนนายร้อย สาขาวิศวกรรมโยธา  
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ประสบการณ์ท างาน : - 2560-ปัจจบุนั  
- 2558-ปัจจบุนั  

รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.  กองทพับก 
นายทหารปฏิบตัิการประจ า มทบ.11 
กองทพับก 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท : - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  ตัง้แต่วนัที่ 24 
พฤษภาคม 2559 – ปัจจบุนั 

จ านวนครัง้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561 : 7/7 
การถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี  

 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจด

ทะเบียน 
การด ารงต าแหนง่กรรมการ
ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่อง

กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน ต าแหนง่ จ านวน ต าแหนง่ 
พลตรีบญุชยั  เกษตรตระการ - - - - - 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 
   ชื่อ-นามสกุล :                นายพิพัทธ์  ชนะสงคราม  

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : 

61 ปี 
กรรมการ 

การศกึษา : - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต  เศรษฐศาสตร์การเมือง 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างาน : 
 

- 2561-ปัจจบุนั  
 

- 2557  
 

- 2556  
  
   
 
 
 
                                
 

กรรมการนโยบายองค์การประจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 
ผู้อ านวยการสถาบนัยทุธศาสตร์ทิศทางไท 
นายกสมาคมทศิทางไท 
กรรมการรองผู้อ านวยการสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวีด ี
ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์คณะกรรมาธิการสทิธิ
มนษุยชน สทิธิเสรีภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค วฒุิสภา 
อนกุรรมาธิการพิจารณา ศกึษาตดิตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานด้านสทิธิและเสรีภาพ
วฒุิสภา 
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคมนาคม สภา
ผู้แทนราษฎร 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท : ไมม่ี 
จ านวนครัง้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561 : ไมม่ี  
การถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี  

 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ
ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่อง

กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน ต าแหนง่ จ านวน ต าแหนง่ 
นายพิพทัธ์  ชนะสงคราม - - 1 กรรมการ             - 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
PROXY Form A. 

เขียนที่   .......................................................  
Written at 

วนัท่ี  .........  เดือน  ................................  พ.ศ. ...............  
Date  Month  Year 

ข้าพเจ้า .....................................................................................................................  สญัชาติ  ........................................  
I / We  Nationality   
อยูบ้่านเลขท่ี  ...................................................................................................................................................................   
Address       

เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุ้น  ......................................................  หุ้น 
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
 .......................................................................shares 

ขอมอบฉนัทะให้ นาย / นาง / นางสาว  ............................................................................................  อาย ุ ......................  ปี  
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 
อยูบ้่านเลขท่ี ..............................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ...............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ......................................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย์  ...........................  
District Province Zip Code 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัจนัทร์ที่  
29  เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบหุงา ชัน้  3 โรงแรมโกลเด้น  ทิวลิป ซอฟเฟอริน  กรุงเทพ เลขที่  92   ซอยแสงแจ่ม  
ถนนริมคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 
2 9  April 2019  at 02.00 p.m. at  Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi Saengcham, 
Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok  or on the date and at the place as may be postponed or changed.  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเอง ทกุประการ 
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form. 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้มอบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 
 
ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

เขียนที่   .......................................................  
Written at 

วนัท่ี   ........  เดือน    ..............................  พ.ศ. ...............  
Date  Month  Year 

ข้าพเจ้า………………………..…. ..............................................................................  สญัชาติ  ........................................  
I / We Nationality   
อยูบ้่านเลขท่ี   ..................................................................................................................................................................   
Address          
เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุ้น   .....................................................  หุ้น 
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
 .......................................................................shares 

ขอมอบฉนัทะให้  
Hereby appoint 

(1)  นาย / นาง / นางสาว      ..........................................................................................................  อาย ุ  .....................  ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 

อยูบ้่านเลขท่ี   .....................  ถนน     ....................................................... ต าบล/แขวง    .............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต     ...........................................จงัหวดั       ............................................... รหสัไปรษณีย์   ...................  หรือ 
District Province Zip Code or 

(2)  นาย / นาง / นางสาว  ..............................................................................................................  อาย ุ ......................  ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 

อยูบ้่านเลขท่ี .......................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ...............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ...............................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย์  ....................  หรือ 
District Province Zip Code or 

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้ เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่  29  เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบหุงา ชัน้  3  โรงแรมโกลเด้น  ทิวลปิ  ซอฟเฟอริน  
กรุงเทพ    เลขท่ี  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนริมคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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As my/our proxy holder to attend and vote at the 2019  Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 
2 9  April 2019  at 02.00 p.m. at  Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi Saengcham, 
Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda: 

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2018 Annual General Shareholder’s Meeting  

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และ
แผนงานปี 2562 

Agenda 2 : To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2018  and 
2019 plan. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and 
the auditor’s report for the year ending December 31, 2018. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company 
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2018 as legal reserve and not to pay 
a dividend. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่ งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

Agenda 5 : To consider and approve the appointment of the directors in replacement of                        
those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.  

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 
 To appoint all 3 directors 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 To appoint each director. 

(1) นายสมชาย มีเสน  (Mr. Somchai  Meesen) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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(2) พลตรีบญุชยั เกษตรตระการ (Maj.Gen. Boonchai  Krasettrakarn) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

(3) นายพิพัทธ์   ชนะสงคราม  (Mr.Pipat  Chanasongkram) (เสนอแต่งตัง้ ใหม่  แทน         
นายกมล ป่ินทอง ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากต าแหนง่กรรมการ) 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2019. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing 

fee for the year 2019. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 : Other matter (if any). 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสยีง
นัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 
voting as a shareholder. 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that 
there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to 
his/her consideration. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเอง ทกุประการ 
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder 
which is not in accordance with this Proxy Form. 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้มอบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หมายเหต ุ/ Remarks : 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not 
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as 
a whole or for an individual nominee. 

3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า
ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the 
proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ(แบบ ข) 
Attachment to PROXY Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited. 
ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่  29 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบหุงา ชัน้  3  โรงแรมโกลเด้น  
ทิวลปิ  ซอฟเฟอริน  กรุงเทพ    เลขที่  92   ซอยแสงแจม่  ถนนริมคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่
พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
For the  2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at  Bunga 
room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, 
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

ระเบียบวาระท่ี _____ :เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้มอบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 

 เขียนที่     
 Written at 

     
วนัท่ี         เดือน          พ.ศ.   

  Date        Month        Year 
 

(1)        ข้าพเจ้า        สญัชาติ     
                I/ We        nationality                                                                                                                                             

            ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่           
            The register’s office                   

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
as being the custodian of 

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม         หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั        เสยีง  ดงันี ้
 holding the total amount of       shares  and having the right to vote equals to votes as follows: 
 หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสยีง  
      ordinary share         shares    and having the right to vote equals to                votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ         หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                  เสยีง 
      preference share        shares   and having the right to vote equals to               votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6) 
 Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per 

details as shown in the Enclosure 6) 
 
 1. ช่ือ     อาย ุ           ปี อยูบ้่านเลขท่ี               

   Name                                 age              years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                               Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์          หรือ 
  Province                                         Postal Code                or 
 
 
 
 
 

ส ำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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 2. ช่ือ     อาย ุ           ปี อยูบ้่านเลขท่ี               

   Name                                 age                years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                                Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์          หรือ 
  Province                                         Postal Code                 or 
 
 3. ช่ือ     อาย ุ           ปี อยูบ้่านเลขท่ี               

   Name                                 age                years, residing at 
  ถนน    ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     
  Road                                               Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           
  Province                                         Postal Code    

  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่  29  เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบหุงา ชัน้  3  โรงแรมโกลเด้น  
ทิวลปิ  ซอฟเฟอริน  กรุงเทพ    เลขที่  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนริมคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่
พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2019  Annual General Shareholders’ Meeting to be held 
on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at  Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi 
Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:   
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

    Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote  
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

    Grant partial shares of   
 หุ้นสามญั        หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสยีง  
    ordinary share        shares   and have the right to vote equal to                         votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ        หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสยีง 
    preference share      shares    and have the right to vote equal to               votes 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสยีง 
Total voting rights       votes  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate                in all respects.  
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
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ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2018 Annual General Shareholder’s Meeting  

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และ
แผนงานปี 2562 

Agenda 2 : To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2018  and 
2019 plan. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and 
the auditor’s report for the year ending December 31, 2018. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company 
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2018 as legal reserve and not to pay 
a dividend. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่ งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

Agenda 5 : To consider and approve the appointment of the directors in replacement of                        
those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.  

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 
 To appoint all 3 directors 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 To appoint each director. 

(1) นายสมชาย มีเสน  (Mr. Somchai  Meesen) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

(2) พลตรีบญุชยั เกษตรตระการ (Maj.Gen. Boonchai  Krasettrakarn) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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(3) นายพิพัทธ์   ชนะสงคราม  (Mr.Pipat  Chanasongkram) (เสนอแต่งตัง้ ใหม่ แทน         
นายกมล ป่ินทอง ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ)

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2019. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing 

fee for the year 2019. 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 : Other matter (if any). 

 (1) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid 
and not my voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร 

 In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, 
including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the 
right to consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเอง ทกุประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we 
specify in the proxy form, shall be deems as having been carried out by myself / ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้มอบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงช่ือ  ..........................................................  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หมายเหตุ / Remark 
 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and 
he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not 
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระการเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a 
whole or for an individual nominee. 

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า
ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the 
proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”). 
 
ในประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่  29  เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบุหงา ชัน้  3  โรงแรม
โกลเด้น  ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ    เลขที่  92   ซอยแสงแจ่ม  ถนนริมคลองบางกะปิ   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
For the 2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at  Bunga 
room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok,  92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, 
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

       
วาระที่              . เร่ือง                                                                                                           .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                . 
❑   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เหน็ด้วย   เสียง  ❑  ไม่เหน็ด้วย    เสียง ❑  งดออกเสียง     เสียง 
              Approve  votes   Against    votes     Abstain                   votes 

วาระที่              . เร่ือง                                                                                                               .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                   
❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เหน็ด้วย   เสียง  ❑  ไม่เหน็ด้วย      เสียง ❑  งดออกเสียง    เสียง 
               Approve   votes    Against      votes    Abstain                   votes 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 
 
       ลงนาม/Signed          ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                             (                                              ) 
 
                                           ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                            (                         ) 
 
    ลงนาม/Signed          ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                     ) 
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เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องน ามาในวนัประชุม 
 
เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องน ามาในวันประชุม 

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุให้ผู้ ถือหุ้นถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง หรือต้นฉบบับตัรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ ถือหุ้นด้วย หรือ
ต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการแก้ไขช่ือ -สกุล ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วด้วย 

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ) 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4)  

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานท่ีประชมุ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชมุก่อนการ
ประชุม โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ครบถ้วน ทัง้ในหนงัสือมอบฉนัทะและ  
ใบประจ าตอ่ หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ โดยหนงัสอืมอบฉนัทะ
ต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉนัทะด้วย หรือ

ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ (กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มอบฉนัทะ 

(2) ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือต้นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมี
ภาพถ่ายของผู้ รับมอบฉันทะด้วย หรือต้นฉบบัหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉันทะ (กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นชาว
ตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
(1) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อายไุมเ่กิน 30 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อายไุม่เกิน 30 วนั ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
นิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 



บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)52

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 

(3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้สง่ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลซึง่ออกโดย
หน่วยงานราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยหนงัสือรับรองนิติบุคคลดงักล่าว ต้องผ่านการ
รับรองจากโนตารีพบับลคิ หรือหนว่ยงานราชการท่ีมีอ านาจ อายไุมเ่กิน 1 ปี 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล 

(4) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง หรือต้นฉบบับตัรอื่นท่ีทางราชการออกให้ฉบบัจริงซึง่ต้องมี
ภาพถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะด้วย หรือต้นฉบบัหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) 

กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉนัทะให้แก่กรรมการ
อิสระ 1 ใน 2 ทา่นท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดงั
มีรายช่ือดงันี ้

(1) นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

(2) นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานนัทน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายช่ือในข้างต้น  หรือมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอก
รายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่มาให้พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และขอให้ทา่นสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของทา่น กลบัมายงับริษัท ภายในวนัพฤหสับดีที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อลงทะเบียนลว่งหน้า  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน
เวลาประชมุ ได้ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 
 
 

 (1) นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ  

 ต าแหนง่: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ:  47 ปี 
ที่อยู ่:   8/154  ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
การศกึษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                                                 ปริญญาโท M.S. Master of Media & Governance มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 
                                                 ปริญญาเอก Ph.D.of Media & Governance (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทญ่ีปุ่ น 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ 
 
 
 

(2) นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์ 

 ต าแหนง่: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ:  54 ปี 
ที่อยู ่:   8/40 ถนนนวลจนัทร์  แขวงนวลจนัทร์  เขตบงึกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
การศกึษา :   ปริญญาตรี  สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                                  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท   

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% 
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบั
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การเรียกประชุม 

ข้อ 35. การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ  
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั
ดงักลา่วให้จดัให้มีขึน้ภายในสี ่(4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน 
คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่ เป็นเร่ืองที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาบอกกลา่วนดั
ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดตอ่กนั 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จ
ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ  

ผู้สอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

องค์ประชุม 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการ
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ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่และ
ให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

ข้อ 40. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปลีย่น
ล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่ มเติม 
ไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และ  
ให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด 
(7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ
ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถ
ปฏบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

คะแนนเสียง 

ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการ  
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือขงับงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ่ม และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 
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คณะกรรมการ 

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วย กรรมการอยา่งน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการ
ด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้  และ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ 16. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัท ไมจ่ าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน  
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก  
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่  
กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคก่อนไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด 
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