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ที่ AGM 01/2564 

 19 เมษายน 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
2. ขอ้มลูของบคุคลซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
3. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 
4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
5. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ วิธีมอบฉนัทะ 

และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  Inventech  Connect (Live 
Streaming) 

6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 
7. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. คู่มือการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-AGM) 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัท แมกซ ์เมทัล คอร์

ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท้ี่มี
ส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดงันัน้ บริษัทฯ  จะจดั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยถ่ายทอดสด 
ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ  เลขที่  90  อาคารซีดบัเบิล้ยู ทาวเวอร ์ หอ้ง บี 2202  ชัน้ 22  ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่
19 มิถุนายน 2563  

ข้อมูลประกอบ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 
2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) เรียบรอ้ยแลว้ และไดเ้ผยแพร่ส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.maxmetalcorp.co.th) และตามรายละเอียดที่ปรากฎ
ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1  

http://www.maxmetalcorp.co.th/
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ความเหน็คณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน  จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่3  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ข้อมูลประกอบ เพื่อรายงานและสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรใหร้ายงานและสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 

หมายเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ข้อมูลประกอบ ตามที่บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถออกงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได ้เนื่องจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั (“HNC”) (ซึ่งเป็นบรษิัท
ย่อยที่บริษัทฯ  ถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ  60  ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ  HNC)  ยังจดัท า
งบการเงินของ HNC ไม่แลว้เสรจ็ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งงดการพิจารณาวาระนี ้ 

ทัง้นี ้เมื่องบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ แลว้ บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้อีกครัง้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิงบการเงินดงักล่าว 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ กรณีบรษิัทฯ ไม่
สามารถจดัใหม้ีการอนมุตัิวาระนีใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีการพิจารณาวาระนี ้ตามข้อมูลที่กล่าวข้างต้น  จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ข้อมูลประกอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) 
และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 49 และ ขอ้ 51 ที่ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรของบรษิัทฯ และจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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สืบเนื่องจากกรณีที่บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถออกงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ได ้ดว้ยเหตุผลที่ระบุในวาระที่ 4 ขา้งตน้ และ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวม จ านวน 503,025,035.01 
บาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จ านวน 640,158,736.53 บาท ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไม่สามารถจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2563 ได ้

ความเหน็คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564
พิจารณาอนุมตัิงดจดัสรรก าไร    เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ ยงัไม่สามารถออกงบการเงินรวมส าหรบั
รอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ได ้ประกอบกับผลการด าเนินงานจากงบการเงิน
รวมไตรมาส 3 ปี 2563 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัการสอบทานโดย
ผู้ ส อบบัญ ชี ขอ งบ ริษั ท ฯ  มี ผลขาดทุ น สะสมจ าน วน  503,025,035.01 บ าท  และ 
640,158,736.53 บาท ตามล าดบั 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อบังคับของ
บรษิัทฯ ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่าง
นอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัราถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้
ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระนัน้ อาจจะไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัทฯ มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม  ประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) นายกศุล สงัขนนัท ์ รองประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการ 
3) ดร.ฉตัรชยั ธนาฤด ี กรรมการ 
ในการนี ้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ผูด้  า รงต าแหน่ง
กรรมการอิสระยงัเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
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กรรมการบริษัท รวมถึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน  ไดแ้ก่ 1) นายพิพัทธ ์ 
ชนะสงคราม 2) นายกุศล สังขนันท์ และ 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติ โดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่าน ตามรายละเอียด
ที่ปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 

ความเหน็คณะกรรมการ ดว้ยความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องกรรมการแต่ละ
ท่าน อันจะเป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยสรา้งคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการก ากับดูแลการ
ด าเนินกิจการให้สามารถด าเนินไปตามแนวทาง และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายพิพัทธ ์
ชนะสงคราม  2) นายกุศล สังขนันท์ และ 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2564 

ข้อมูลประกอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั ที่ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี
เพียงคณะกรรมการ จ านวน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ดังนั้น  
การเสนอค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครัง้ที่  2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่ เกินจ านวน 
2,222,000 บาท ดงันี ้

หน่วย : บาท / คน / ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 ปี 2563 
ค่าเบีย้ประชุม   
- ประธาน 15,000 15,000 
- กรรมการ 8,000 8,000 
รวมวงเงนิค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท) 2,222,000 2,222,000 
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ทั้งนี ้ เห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และ
กรรมการชดุย่อยอื่น ๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2564 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซึ่งคณะกรรมการไดพิ้จารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ 
อย่างครบถว้นแลว้  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 

ข้อมูลประกอบ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี  ดับเบิ ้ลย ู
ดับเบิล้ยู พี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย ดงันี ้

ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบรษิัทยอ่ย 
1) นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4387   หรือ 
2) นางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7881   หรือ 
3) นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12258 หรือ 
4) นางสาววราภรณ ์ พนัธภ์กัดีนพุงษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12261 หรือ 
5) นางสาวรชันก เจนสวุรรณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 13765 
และพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 มีดงันี ้ 

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2564 ปี 2563 

1. บรษิัท   แมกซ ์  เมทลั  คอรป์อเรชั่น   จ ากดั (มหาชน) 990,000 945,000 

2. บรษิัท เดอะ มาเจสติก ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั 390,000 390,000 

3. บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั และบรษิัทย่อย 1,100,000 1,100,000 

4. บรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรยีลเอสเตท จ ากดั  100,000 200,000 

5. บรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั 220,000 200,000 

รวมค่าสอบบัญช ี 2,800,000 2,835,000 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้มี) และค่าสอบทานงบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษ ครัง้ละ 15,000 บาท (ถา้มี) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลบัในการปฏิบตัิงาน 
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(ถา้มี) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พกั ค่าพาหนะในการปฏิบตัิงานในต่างจงัหวดั (ค่าเบีย้เลีย้ง 400 บาท 
ต่อคนต่อวัน) (ถ้ามี) ค่าท างานล่วงเวลา (ถ้ามี) ค่าเบี ้ยเลีย้งในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
การตรวจนบัสินคา้คงเหลือหรือการท าลายสินคา้ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายส่งจดหมายยืนยนัยอด
บญัชีประเภทต่าง  ๆ (ถา้มี) ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่ไดจ้่ายจรงิ 

ทั้งนี ้นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ดังกล่าวตาม
ขา้งตน้แลว้ ทั้งบริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน ตามรายชื่อ
ขา้งตน้ ไม่มีความสัมพันธห์รือมีส่วนไดเ้สียอื่นใดกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง เพื่อให้
เป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทฯ และขอ้กฎหมายที่ก าหนดใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาวาระนี ้  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หากท่านผู้ถือหุน้มีขอ้สงสัย หรือมีความประสงคใ์หบ้ริษัทฯ ชีแ้จงขอ้มูลเพิ่มเติมใน
ระเบียบวาระใดที่น าเสนอในการประชุมครั้งนี ้ สามารถติดต่อส่งค าถามล่วงหน้าก่อน วันประชุมทางอีเมลได้ที่ 
kasushon.t@maxmetalcorp.co.th หรือติดต่อคุณกษุชล ฐิกรชูชยั (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท ์02 168 3018-
19 ต่อ 102/ หรือ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ  089 414 2265 

ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะ
เปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัประชุมเป็นตน้ไป โดยผูถื้อหุน้สามารถศึกษาเอกสาร
และหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ วิธีมอบฉนัทะ และขัน้ตอนการใชง้านระบบประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming)  ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5  

หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฎ
ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4  และหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ ท่านผูถื้อหุน้สามารถแต่งตัง้
กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดยรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระท่านดงักล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 6  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือผูร้บัมอบฉันทะ ส่งแบบค ารอ้ง
เขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที่ https://app.inventech.co.th/MAX143703R/ หรือ

mailto:kasushon.t@maxmetalcorp.co.th
https://app.inventech.co.th/MAX143703R/
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สแกน QR Code ตามขัน้ตอนที่ก าหนดในเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming) ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5  ตั้งแต่วันที ่26 เมษายน 2564 ถึง วันที ่28 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. 

กรณีผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ กรุณาจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสาร
ประกอบ มายงับรษิัทฯ ทางไปรษณีย ์โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.  

โปรดศึกษาขัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming) ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎในส่ิงที่ ส่งมาด้วย  5  หรือศึกษาเพิ ่มเติมอย่างละเอียดได ้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8  

ในกรณีที่บรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดใด ๆ เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัยฯ์  และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่ www.maxmetalcorp.co.th โดยเรว็ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                        บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 
 

  

                         (นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม) 
                            ประธานกรรมการบรษิัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
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ข้อมูลของบคุคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล :               นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม       
อาย ุ:  62  ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : ประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการอิสระ/ 
                                                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
การศกึษา :               - ปรญิญาโท ศิลปศาสตร ์ สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเมือง 
                                  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
                  - ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์   มหาวิทยาลยัรามค าแหง      

                      
ประสบการณท์ างาน : •   2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน บรษิัท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอร ์
                        ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

• 2562 - 2563     กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บรษิัท นิวส ์เน็ต เวิรค์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั   
                        (มหาชน) 

• 2557 - 2561     กรรมการนโยบาย องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย  
• 2555 - 2556     กรรมการ/ รองผูอ้  านวยการ สถานีโทรทศันไ์ทยทวีีด ี
• 2555 - 2556     อนกุรรมาธิการพิจารณาศกึษา ตดิตามและ ตรวจสอบการด าเนินงานดา้นสิทธิ 

                        และเสรีภาพ วฒุิสภา                     
• 2554 - 2556     ที่ปรกึษาประธานกรรมาธิการคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎร 
• 2552 - 2556     ผูอ้  านวยการสถาบนัยทุธศาสตรท์ิศทางไท 
• 2552 - 2556     นายกสมาคมสมาคมทิศทางไท 
• 2554 - 2555     ท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชน 

 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัท:      -ไม่มี- 
จ านวนครัง้เขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการในปี 2563 : 

    จ านวน  11/11  ครัง้ 

การถือหุน้ในบรษิัท :     -ไม่มี- 
บคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

บรษิัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในกิจการท่ี
แข่งขนั/เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษิัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายพิพทัธ ์  
ชนะสงคราม       

1 กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน/  กรรมการ 
บรหิารความเส่ียง 

- - - 
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     ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
                                      
ชื่อ-นามสกุล :               นายกุศล  สังขนันท ์      
อาย ุ:  60  ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ/ รองประธานกรรมการบรษิัท 
การศกึษา :                  - ปรญิญาโท กฎหมายธุรกจิ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
                  - ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

                                          ประกาศนยีบตัร:           - เนติบณัฑิตไทย  ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่ง เนติบณัฑติยสภา 
 
ประสบการณท์ างาน : • 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท บรษิัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา      

                        ค่าตอบแทน บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บรษิัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล  

                       (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ากดั 

• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กาแฟนสู ์จ ากดั 

• 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กาแฟสด กินเสน้ จ ากดั 

• 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เจเคเจพี   แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

• 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอสพีที พารค์ จ ากดั 

• 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอสพีที แลนด ์จ ากดั 

• 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ยนูิคชาเลต ์เรียลตี ้จ ากดั 

• 2559 - 2563    กรรมการ บรษิัท อีไอซี เซมิคอนดกัเตอร ์จ ากดั 

• 2546 - 2563    กรรมการ บรษิัท เอสพี ยนูิเสอรช์ จ ากดั 

• 2559 – 2562   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัท:      -ไม่มี- 
จ านวนครัง้เขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการในปี 2563 : 

     จ านวน  10/11  ครัง้ 

การถือหุน้ในบรษิัท :     -ไม่มี- 
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บคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

บรษิัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในกิจการท่ี
แข่งขนั/เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษิัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายกศุล   
สงัขนนัท ์      

4 ประธานกรรมการบรษิัท/ 
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน 
กรรมการสรรหา และพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

8 กรรมการ/ กรรมการ
อิสระ/ กรรมการตรวจ 
สอบ 

- 
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ข้อมูลของบคุคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
                                      
ชื่อ-นามสกุล :              ดร. ฉัตรชัย  ธนาฤดี       
อาย ุ:  45  ปี 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ 
การศกึษา :            - ปรญิญาเอก ดา้นการจดัการเชงิกลยทุธ ์University of Canterbury  
                               เมืองไครสตเ์ชิรช์  ประเทศนิวซีแลนด ์
                             - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์       

                                                                         - ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์              
                                                                           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
                                                                         - ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์ 
                                                                           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
 
ประสบการณท์ างาน : • 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท ธนาเจอ แอนด ์โค จ ากดั 

• 2562 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาพฒันาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลเครือบางปะกอก-ปิยะเวท และสถาบนั 

                        สขุภาพและความงามตรยัญา   

• 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการกลุ่มบรษิัท ฟิวชั่น โซลชูั่น จ ากดั  

• 2560 - ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมนกัเรยีนเกา่นิวซีแลนด ์

• 2555 - ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษสอนดา้นการบรหิารและขบัเคลื่อนการเปล่ียนแปลงขององคก์รและ 

                        ธุรกิจ หลกัสตูร MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• 2563 - 2563     ที่ปรกึษาธุรกจิและ Digital Transformation IDC Financial Insights ภายใตก้ลุ่ม 

                        บรษิัท IDC, IDC Corporate ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• 2563 – 2563    ประธานคณะท างานปรบัโครงสรา้ง และกรรมการคณะท างานก าหนดยทุธศาสตร ์  

                        บรษิัท หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั   

• 2562 - 2563     คณะท างานรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

• 2561 - 2563     ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท เจพี ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - 2561     กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอคเซนเชอร ์โซลชูั่นส ์จ ากดั 

• 2558 - 2560     ที่ปรกึษาดา้นเทคโนโลยี บรษิัท รีฟินน ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ดอท คอม จ ากดั 

• 2557- 2560      อาจารยพ์เิศษภาควชิา Enterprise Architecture Management ตามหลกัสตูร  

                        มหาบณัฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

• 2557 - 2559     กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอคเซนเชอร ์โซลชูั่นส ์จ ากดั 

• 2557- 2559      ประธานเจา้หนา้ที่การลงทนุ ประจ าประเทศไทย  

                         บรษิัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั 
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• 2557- 2558      ที่ปรกึษาธุรกจิ บรษิัท สยามอารม์สตรองค ์จ ากดั 

• 2555 - 2557     ผูบ้รหิาร (Global Manager) Chevron Energy Technology Company Limited  

                        เมืองฮสูตนั รฐัเท็กซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• 2553 - 2555     ผูบ้รหิาร (Regional Business Planning and Shared Services Manager)  

                        Chevron Asia South Limited (ครอบคลมุ 6 ประเทศ: ไทย จีน กมัพชูา พม่า  

                        บงัคลาเทศ และเวียดนาม 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัท:      -ไม่มี- 
จ านวนครัง้เขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการในปี 2563 : 

     จ านวน  2/2  ครัง้ 

การถือหุน้ในบรษิัท :     -ไม่มี- 
 

บคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

บรษิัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในกิจการท่ี
แข่งขนั/เก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษิัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

ดร. ฉตัรชยั   
ธนาฤดี       

- - 1 ประธานกรรมการกลุ่ม
บรษิัท 

- 
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ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัช ี       หนา้ที่ 1/5 
 
 

 
ข้อมูลประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผู้สอบบัญช ี
 
1. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4387 

 
ประสบการณ:์ 
        นางสาววรรญา  พทุธเสถียร  เป็นกรรมการผูจ้ดัการและเป็นหุน้ส่วน (Equity Partner) เป็นผูท้ี่อยู่ในวงการงานตรวจสอบ
บญัชีมาอย่างยาวนานกวา่     30    ปี     ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญและชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสาํหรบั
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอตุสาหกรรม นอกจากนี ้ยงัเป็นอาจารยพ์ิเศษสอนวชิาสอบ
บญัชีและวิชาสมัมนาสอบบญัชใีหก้บัสถาบนัการศกึษาขนาดใหญ่หลายแห่ง 
การศึกษา: 

• บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชกีารเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี - การสอบบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนคิกรุงเทพฯ 
• ประกาศนียบตัรบณัฑิตการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

คุณวุฒิ: 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 4387 
• ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
• สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
• กรรมการผูจ้ดัการและหุน้ส่วน บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจบุนั 
• กรรมการผูจ้ดัการและหุน้ส่วน บรษิัท เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์ เซอรว์ิสเซส จาํกดั ตัง้แต่ปี 2552 จนถึงเดือนมีนาคม 

2558 
• ผูจ้ดัการฝ่ายสอบบญัชีอาวโุส บรษิัท สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 
• อาจารยพ์ิเศษสอนวชิาสอบบญัชแีละวิชาสมัมนาสอบบญัชีในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

และวิทยาเขตวงัไกลกงัวล 
ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสีย   (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)   กับบริษัทฯ    บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฎิบตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างอิสระ:     

- ไม่มี-   
ข้อมูลสาํหรับตดิตอ่: บรษิทั ซ ีดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
                                    แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
                                    โทรศพัท ์: 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279    โทรสาร : 02 216 2286 

อีเมล: audit@cwwpaudit.com 
 
 
 
 

mailto:audit@cwwpaudit.com


สิ่งทีส่่งมาด้วย  3 

 
ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัช ี       หนา้ที่ 2/5 
 
 

 
2. นางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธิ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7881 
 
ประสบการณ:์ 
        นางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ เป็นกรรมการและเป็นหุน้ส่วน (Equity Partner) เป็นผูท้ี่อยู่ในวงการงานตรวจสอบบญัชี
มาอยา่งยาวนานกว่า      19   ปี     ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสาํหรบับรษิัท
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอตุสาหกรรม 
การศึกษา: 

• บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชกีารเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี - การสอบบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนคิกรุงเทพ ฯ 

คุณวุฒิ: 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 7881 
• ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
• สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
• กรรมการและหุน้ส่วน บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจบุนั 
• ผูจ้ดัการสอบบญัชี บรษิัท เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั ตัง้แต่ปี 2551 จนถึงเดือนมีนาคม 2558 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสีย   (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)   กับบริษัทฯ    บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฎิบตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างอิสระ:       

- ไม่มี- 
ข้อมูลสาํหรับตดิตอ่:  บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั  เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
                                     แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
                                     โทรศพัท ์: 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279    โทรสาร : 02 216 2286 

 อีเมล: audit@cwwpaudit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:audit@cwwpaudit.com


สิ่งทีส่่งมาด้วย  3 

 
ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัช ี       หนา้ที่ 3/5 
 
 

3. นางสาวชลทชิา เลิศวิไล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12258 
 

ประสบการณ:์ 
        นางสาวชลทิชา  เลิศวิไล  เป็นผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายสอบบญัชี (Senior Audit Manager) เป็นผูท้ี่อยู่ในวงการงานตรวจสอบ
บญัชีมาอย่างยาวนานกวา่     18    ปี      ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสาํหรบั
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอตุสาหกรรม 
การศึกษา: 

• บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชกีารเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 

คุณวุฒิ: 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12258 
• ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
• สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัถ ์
• ผูจ้ดัการอาวโุสสอบบญัชี บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั ตัง้แต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจบุนั 
• ผูจ้ดัการสอบบญัชี บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2558 จนถงึมีนาคม 2562 
• ผูช้่วยผูจ้ดัการสอบบญัชี บรษิัท เอส. เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั ตัง้แต่ปี 2554 จนถงึเดือนมีนาคม 2558 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสีย   (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)   กับบริษัทฯ    บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฎิบตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างอิสระ:       

- ไม่มี- 
ข้อมูลสาํหรับตดิตอ่:  บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั  เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
                                     แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
                                     โทรศพัท ์: 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279    โทรสาร : 02 216 2286 

 อีเมล: audit@cwwpaudit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:audit@cwwpaudit.com


สิ่งทีส่่งมาด้วย  3 

 
ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัช ี       หนา้ที่ 4/5 
 
 

4. นางสาววราภรณ ์ พันธุภ์ักดีนุพงษ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12261 
 

ประสบการณ:์ 
          นางสาววราภรณ ์ พนัธุภ์กัดีนพุงษ์  เป็นผูจ้ดัการสอบบญัชี (Assistant Audit Manager) เป็นผูท้ี่อยู่ในวงการงานตรวจสอบ
บญัชีมาอย่างยาวนานกวา่  13  ปี   ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสาํหรบับรษิัท
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอตุสาหกรรม 
การศึกษา: 

• บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีการเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

คุณวุฒิ: 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12261 
• สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
• ผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจบุนั 
• ผูช้่วยผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 จนถึงกมุภาพนัธ ์2563 
• หวัหนา้สายตรวจสอบ บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2558 จนถงึเดือนธันวาคม  2558 
• หวัหนา้สายตรวจสอบ บรษิัท เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั ตัง้แต่ปี 2553 จนถงึเดือนมีนาคม 2558 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสีย   (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)   กับบริษัทฯ    บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฎิบตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างอิสระ:       

- ไม่มี- 
ข้อมูลสาํหรับตดิตอ่:  บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั  เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
                                     แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
                                     โทรศพัท ์: 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279    โทรสาร : 02 216 2286 

 อีเมล: audit@cwwpaudit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:audit@cwwpaudit.com


สิ่งทีส่่งมาด้วย  3 

 
ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัช ี       หนา้ที่ 5/5 
 
 

5. นางสาวรัชนก  เจนสุวรรณ                     ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 13765 
 

ประสบการณ:์ 
         นางสาวรชันก  เจนสวุรรณ   เป็นผูจ้ดัการสอบบญัชี   (Assistant Audit Manager)   เป็นผูท้ี่อยูใ่นวงการงานตรวจสอบบญัชี
มาอยา่งยาวนานกว่า     14   ปี      ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชาํนาญงานตรวจสอบบญัชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสาํหรบับรษิัท
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในหลากหลายอตุสาหกรรม 
การศึกษา: 

• บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัช ีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
• บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพติรพิมขุจกัรวรรดิ 

คุณวุฒิ: 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 13765 
• สมาชิกสามญัของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัถ ์
• ผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจบุนั 
• ผูช้่วยผูจ้ดัการตรวจสอบบญัชี บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 จนถึงกมุภาพนัธ ์2563 
• หวัหนา้สายตรวจสอบ บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2558 จนถงึเดือนธันวาคม  2558 
• หวัหนา้สายตรวจสอบ บรษิัท เอส.เค. แอคเคานแ์ตน้ท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั ตัง้แต่ปี 2553 จนถงึเดือนมีนาคม 2558 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสีย     (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)   กับบริษัทฯ  บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฎิบตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างอิสระ:       

- ไม่มี- 
ข้อมูลสาํหรับตดิตอ่:  บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จาํกดั  เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท  
                                     แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
                                     โทรศพัท ์: 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279    โทรสาร : 02 216 2286 

 อีเมล: audit@cwwpaudit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:audit@cwwpaudit.com
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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 

ขา้พเจา้ .....................................................................................................................  สญัชาติ  ........................................  
I / We  Nationality   
อยู่บา้นเลขท่ี  ...................................................................................................................................................................   
Address       

เป็นผูถื้อหุน้สามญัของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)   
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of       shares and vote equals to votes as follows: 
 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง  
      ordinary share         shares and vote equals to                                             votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง 
      preference share        shares   and vote equals to                                             votes 

ขอมอบฉนัทะให ้ 

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

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

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

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

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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(3) นาย / นาง / นางสาว  ..............................................................................................................  อาย ุ ......................  ปี  
 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 

อยู่บา้นเลขท่ี .......................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ...............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ...............................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์ ...........................    
District Province Zip Code   
 

คนใดคนหนึ่งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 
Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be 
postponed or changed.  

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

 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 
 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

 
 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

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

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

ขา้พเจา้………………………..…. ..............................................................................  สญัชาติ  ........................................  
I / We Nationality   
อยู่บา้นเลขท่ี   ..................................................................................................................................................................   
Address          

เป็นผูถื้อหุน้สามญัของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)   
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of       shares and vote equals to votes as follows: 
 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง  
      ordinary share         shares and vote equals to                                             votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง 
      preference share        shares and vote equals to                                             votes 

ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 

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

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

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

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

(3) นาย / นาง / นางสาว  ..............................................................................................................  อาย ุ ......................  ปี  

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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 Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 
อยู่บา้นเลขท่ี .......................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ...............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ...............................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์ ...........................    
District Province Zip Code  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงผูเ้ดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั        
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564   วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่พึงจะเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
As my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 
Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 
ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda: 

ระเบียบวาระที ่1 : เร่ืองทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
Agenda 1 : The matters to be informed by the Chairman  

ระเบียบวาระที ่2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี    2563      ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  

19 มิถุนายน 2563   
Agenda 2 : To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Shareholder’s Meeting held 

on 19 June 2020 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

Agenda 3 :           To acknowledge the Company’s operating result for the year 2020 
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ระเบียบวาระที ่4 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

Agenda 4 : To consider and approve the statement of financial position and the statement of 
comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่5 : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

Agenda 5 :           To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve and the  
                             omission of the dividend payment from the operating result for the year 2020 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่6 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who  
retire by rotation 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 

 To appoint all 3 directors 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
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  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 To appoint each director. 

(1) นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม (Mr. Pipat  Chanasongkram) 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

(2) นายกศุล  สงัขนนัท ์(Mr. Kusol  Sangkananta) 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

(3)  ดร.ฉตัรชยั  ธนาฤดี (Mr. Chatchai Thnarudee, Ph.D.)  

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระที ่7 : พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 

2564 
Agenda 7 : To approve and determine the remuneration of the Company’s directors and sub-committees 

for the year 2021  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

 
ระเบียบวาระที ่8 :     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda 8 :           To approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2021 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที ่9 : พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 : Other matters (if any) 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่า การลงคะแนนเสียง

นัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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. 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ ระบุไว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเอง ทกุประการ 

I / We shall be 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. 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

 
หมายเหต ุ/ Remarks : 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า
ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited. 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564   วนัพฤหสับดีที่   29   เมษายน  2564   เวลา   10.00 น.   ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via 
Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

ระเบียบวาระท่ี _____ :เรื่อง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ระเบียบวาระท่ี _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda  : Subject : 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
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 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)  ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)  งดออกเสียง (Abstain) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 

 เขียนที่     
 Written at 

     
วนัท่ี         เดือน          พ.ศ.   

  Date        Month        Year 
 

(1)      ขา้พเจา้        สญัชาติ     
               I/ We        nationality                                                                                                                                             

           ส านกังานตัง้อยู่เลขที่           
           The register’s office                   

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
as being the custodian of 

 ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of       shares and vote equals to votes as follows: 
 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง  
      ordinary share         shares and vote equals to                                             votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสียง 
      preference share        shares  and vote equals to                                            votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทก็ได ้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 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. ชื่อ     อาย ุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี               

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

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

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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 2. ชื่อ     อาย ุ           ปี อยู่บา้นเลขท่ี               

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

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

 
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือ ที่พึงจะ
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 
Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:   
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

    Grant partial shares of   
 หุน้สามญั        หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั           เสียง  
    ordinary share        shares  and vote equal to                                                       votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ        หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    preference share      shares  and vote equal to                                            votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 
Total voting rights       votes  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  

ระเบียบวาระที ่1 : เร่ืองทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 

Agenda 1 : The matters to be informed by the Chairman  
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ระเบียบวาระที ่2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี    2563      ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  

19 มิถุนายน 2563 

Agenda 2 : To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Shareholder’s Meeting held 
on 19 June 2020 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed 
appropriate in all respects. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 

 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 

 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 

ระเบียบวาระที ่3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda 3 :           To acknowledge the Company’s operating result for the year 2020 

ระเบียบวาระที ่4 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

Agenda 4 : To consider and approve the statement of financial position and the statement of 
comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 

 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 

 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 
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ระเบียบวาระที ่5 : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล

จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

Agenda 5 :           To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve and the  
                             omission of the dividend payment from the operating result for the year 2020 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 

 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 

 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 

ระเบียบวาระที ่6 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 : To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who  

retire by rotation 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 

 To appoint all 3 directors 
 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 
 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 
 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 To appoint each director. 

(1) นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม (Mr. Pipat  Chanasongkram) 
 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 
 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 
 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 
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(2) นายกศุล  สงัขนนัท ์(Mr. Kusol  Sangkananta) 
 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 
 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 
 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 

(3)  ดร.ฉตัรชยั  ธนาฤดี (Mr. Chatchai Thnarudee, Ph.D.)  
 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 
 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 
 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 

ระเบียบวาระที ่7 : พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2564 

Agenda 7 : To approve and determine the remuneration of the Company’s directors and sub-committees 
for the year 2021  

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 

 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 

 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 

 
ระเบียบวาระที ่8 :     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda 8 :           To approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2021 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 

 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 

 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 
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ระเบียบวาระที ่9 : พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 : Other matters (if any) 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow. 

 เห็นดว้ย (Approve)   เสียง (Votes) 

 ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)   เสียง (Votes) 

 งดออกเสียง (Abstain)   เสียง (Votes) 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้     ใหถื้อว่าการลง 
              คะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
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. 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 

 

ลงชื่อ  ..........................................................  ผูม้อบฉนัทะ 
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor 
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ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 
 
ลงชื่อ  ..........................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder 

 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ  ค.   นี ้      ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ  คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
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. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า
ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 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 าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”). 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564    วนัพฤหสับดีที่  29  เมษายน  2564    เวลา  10.00  น.   ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via 
Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

       
วาระที ่             . เรื่อง                                                                                                           .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                . 

❑   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย    เสียง ❑  งดออกเสียง     เสียง 
              Approve  votes   Disapprove    votes     Abstain                   votes 
 

วาระที ่             . เรื่อง                                                                                                               .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                   
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑  งดออกเสียง    เสียง 
             Approve  votes   Disapprove    votes     Abstain                   votes 
 

วาระที ่             . เรื่อง                                                                                                               .                  
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                   
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑  งดออกเสียง    เสียง 
             Approve  votes   Disapprove    votes     Abstain                   votes 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects. 
 
 
 
       ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                             (                                              ) 
 
 
                                           ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                            (                         ) 
 
 
    ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                     ) 
 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                           (                     ) 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ วิธีมอบฉนัทะ และ                                                                              หนา้ที่ 1/5                                                                              
ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming)       

 

เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพือ่ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ ขัน้ตอนการใช้งานระบบ
ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming)  

 

เอกสารและหลักฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ 

ในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุใหผู้ถื้อหุน้แสดงเอกสาร ดงันี ้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูถื้อหุน้ดว้ย หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย  

ทัง้นี ้  ใหด้รูายละเอียดเพิ่มเติมในขัน้ตอนยื่นแบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นหนา้ถดัไป 

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) 

หนงัสือมอบฉนัทะ (ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4))  

โปรดกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะใหค้รบถว้น ทัง้ในหนงัสือมอบฉนัทะและใบประจ าต่อ หากมีการ
แกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแห่ง โดยหนงัสือมอบฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูม้อบฉันทะดว้ย หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางของผูม้อบฉนัทะ (กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูม้อบฉันทะดว้ย หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางของผูม้อบฉนัทะ (กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผู้รบัมอบฉนัทะ  

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

(1) หนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อายไุม่เกิน 30 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหส่้งส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์
หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

(3) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหส่้งส าเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ โดยหนังสือรบัรองนิติบุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพบับลิค 
หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ  านาจ อายไุม่เกิน 1 ปี 

 ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั
ดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
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(4) ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งน าส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งตอ้งมีภาพถ่ายของผูร้บัมอบ
ฉนัทะดว้ย หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้ที่ประสงคใ์ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ 1 ท่านที่
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงัมีรายชื่อดงันี ้

 (1)         นางสาวเยาวโรจน ์   กลิ่นบญุ              กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  

การมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในขา้งตน้  หรือมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดใน
หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทจดัส่งมาใหพ้รอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุ และขอใหท้่านส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของท่านกลบัมายงับรษิัทภายในวนัที่ 28 เมษายน  2564  
 
หมายเหต:ุ  ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ใช่กรรมการบรษิัทฯ ซึ่งการประชมุนีจ้ะประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แต่วนัที่ 26 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิดรบัลงทะเบียนเวลา 
17.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564  ทั้งนี ้  ใหดู้รายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รายละเอียดขา้งล่างนี ้
 

   
ผูถื้อหุน้ท่ีจะประสงคเ์ขา้ประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี https://app.inventech.co.th/MAX143703R/  

 หรือสแกน QR Code นี ้เพื่อเขา้สู่ระบบ 

 

2. เมื่อเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง เช่น 

• เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

• เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

• ชื่อ - นามสกลุ 

• จ านวนหุน้ 

• E-mail 

• เบอรโ์ทรศพัท ์

• แนบเอกสารเพิม่เติม  

- กรณีที่ประสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบ บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้  

- กรณีที่มีการมอบฉนัทะ โปรดแนบ หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบตามที่ก าหนด  

 

https://app.inventech.co.th/MAX143703R/
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3. เมื่อกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ใหเ้ลือกที่ “ขา้พเจา้ไดอ้า่นและตกลงปฎิบตัิตามขอ้ก าหนดการเขา้รว่มประชมุ ขอ้ก าหนด การเขา้รว่มประชมุ
ผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรบัเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

  4. จากนัน้ใหเ้ลือก “ส่งแบบค ารอ้ง”  

5. หลงัจากขัน้ตอนท่ี 4. เจา้หนา้ที่จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้ง เมื่อค ารอ้งไดร้บัการอนมุตัิ ผูถื้อหุน้จะไดร้บั    
E-mail แจง้รายละเอียดขอ้มลูการประชมุ 3 ส่วน ดงันี ้1. ลิงคส์ าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
2. ข้อมูล Username และ Password ส าหรบัการเขา้ใชง้าน e-Voting 3. ลิงคส์ าหรบัคู่มือการใชง้านระบบ Inventech Connect (Live 
Streaming) เพื่อเขา้รว่มประชมุ ตามวนัและเวลาที่แจง้ในหนงัสือเชิญประชมุกรณีค ารอ้งไมถ่กูอนมุตัิ 
ผูถื้อหุน้ไดร้บั E-mail แจง้ถงึสาเหต ุและสามารถด าเนินการยื่นแบบค ารอ้งเพิ่มเติมได ้
 

6. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ตามความประสงค ์หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิัท ฯ ท่านใดทา่นหนึ่ง เป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการท่าน
ดงักล่าวจะลงมตใินแต่ละวาระตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนด ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

7. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ใช่กรรมการบรษิัทฯ 
 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิดรบัลงทะเบยีน

เวลา 17.30 น. ของวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

8.  กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการบรษิัทฯ กรุณาจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงับรษิัทฯ ทาง
ไปรษณีย ์ตามที่อยู่ขา้งล่างนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 

 บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
              ส านกัเลขานกุารบรษิัท  
              เลขที่  90 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์หอ้ง บี 2202 ชัน้ 22 ถนนรชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310    

โทร.   02 168 3018-19 ต่อ 102 หรือkasushon.t@maxmetalcorp.co.th 
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสผ่์านระบบ Inventech Connect (Live Streaming) 
1. ระบบ Inventech Connect รองรบัการท างานบน Web browser ซึ่งมีคู่มือการใชง้านระบบ ดงันี ้ 

 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming) 

คู่มือการใชง้าน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศกึษาวิธีการใชง้านระบบไดท้ี่ https://qrgo.page.link/obr8g 
หรือสแกน QR Code นี ้ 
 

 
 1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี ้
 1. ผูถื้อหุน้ท าการ คลิกลิงคส์ าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming ที่ไดร้บัจาก 
E-mail แจง้การอนมุตัิ แบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect  
 2. ใหน้ า Username และ Password ตามที่ไดร้บัจาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฎบนหนา้จอ หลงัจากนัน้ กดปุ่ ม Sign 
in เพื่อเขา้ใชง้าน Inventech Connect (Live Streaming) 
 3. จากนัน้กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ” (*ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุเรียบรอ้ยแลว้จะ
ท าใหจ้ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนับเป็นองคป์ระชมุ) 

mailto:kasushon.t@maxmetalcorp.co.th
https://qrgo.page.link/obr8g
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 4. หลงัจากขัน้ตอนที่ 3 ผูถื้อหุน้จะสามารถรบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได ้ดงันี ้ 
  4.1 เขา้ที่แท๊บเมนู (มมุบนซา้ยมือ) หรือ สญัลกัษณ ์ดงัภาพ          
  4.2 ไปที่เมนู “รบัชมถ่ายทอดสด / Live” 
  4.3 ระบบจะแสดงเมนเูขา้ใชง้านทัง้หมด 4 ส่วน คือ 1. การถ่ายทอดสด / Live 2. การลงคะแนน / Vote 
3. การส่งค าถาม / Question 4. เอกสารการประชมุ / File 
 5. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการรับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดที่ปุ่ ม “การถ่ายทอดสด / Live” 
  6. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปุ่ ม “การลงคะแนน / Vote” โดยท าการเลือก วาระตามที่
ปรากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสียงได ้
ดงันี ้1. เห็นดว้ย  2. ไม่เห็นดว้ย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค ์หากผูถื้อหุน้ตอ้งการยกเลิก 
การลงคะแนนเสียงล่าสดุสามารถกดที่ปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” (ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิด
รบัลงคะแนน)  
 7. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการส่งค าถาม (Question) สามารถท าได ้2 กรณี คือ 1. ส่งค าถามผ่านขอ้ความ สามารถท าการพิมพ์
ขอ้ความที่ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ มสญัลกัษณ ์ดงัภาพ         เพื่อส่งค าถาม  2. ส่งค าถามดว้ยเสียง สามารถกดที่ปุ่ ม “บนัทึกเสียง” จากนัน้กด
ปุ่ ม “หยดุบนัทึกเสียง” เมื่อถามค าถามเรียบรอ้ยแลว้ และสามารถท าการกดปุ่ ม “ส่งค าถาม” เพื่อส่งค าถามดว้ยเสียง 
  8. ผูถื้อหุน้สามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เมื่อวาระนัน้ปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ โดยท าการเลือก
วาระท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสียง ในวาระท่ีท าการเลือก 
 9. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการดาวนโ์หลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดที่ปุ่ ม “เอกสารการประชมุ / File” ซึ่งระบบจะ
แสดงเอกสารการประชุมตามที่บริษัทก าหนด 
 *10. กรณีผูถื้อหุน้มกีารรบัมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใช้
งาน Account อื่น ๆ ได ้โดยที่คะแนนเสียงและองคป์ระชมุจะไม่ถกูน าออกจากการประชมุ 
  *11. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจากการประชุม” 
*ขัน้ตอนนีห้ากผูถื้อหุน้ท าการออกจากการประชมุระหว่างการประชมุ ระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ออกจากการประชมุในวาระท่ียงัไม่
ถกูด าเนินการ 
        12. ระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที่  29 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 
ชั่วโมง) โดยผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บั และ สามารถท าตามขัน้ตอนการใชง้านตามที่ระบุในคู่มือ
การใชง้านระบบ Inventech Connect (Live Streaming) 

       13. การท างานของระบบระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming) ขึน้อยู่กับระบบ
อินเตอรเ์น็ตที่รองรบัของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ดงัต่อไปนีใ้นการใชง้านระบบ 

• ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตที่แนะน า ควรไม่ต ่ากว่า 4 Mbps 

• อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ี่แนะน า) หรือ Safari  
 

หมายเหตุ : 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งน า Username และ Password ที่ไดร้บัจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ ลงทะเบียนและนบัเป็น
องคป์ระชมุใหท้ี่ขัน้ตอนนี ้(หากผูถื้อหุน้ไม่ท าการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ ระบบจะไม่นบัเป็นองคป์ระชมุ และไม่สามารถลงคะแนนเสียง
ได ้รวมถึงจะไม่สามารถรบัชมการถ่ายทอดการประชมุได)้ หากผูถื้อหุน้ท าการกดปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” ระหวา่งการประชมุ ระบบจะท า
การตดัคะแนนเสียง ออกจากองคป์ระชมุ) 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ วิธีมอบฉนัทะ และ                                                                              หนา้ที่ 5/5                                                                              
ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming)       

 

2. ผูถื้อหุน้ตอ้งเตรียม E-mail ส าหรบัยื่นแบบค ารอ้งเพื่อรบั 1. ลิงคส์ าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  2. Username และ Password 

ส าหรบัเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มลูที่กรอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

 
ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน แก่บุคคลอื่นซ่ึงไม่มีสิทธิตาม
กฎหมายการเข้าร่วมประชุม เน่ืองจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะเท่าน้ันทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุมอาจท าใหท้่าน และ/หรือบุคคล
ซ่ึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมน้ันมีความรับผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องได้ 
 
พบปัญหาในการใชง้าน สามารถติดต่อไดท้ี่ 
โทร. 092 439 2409 (1 คู่สาย)  
ใหบ้รกิารระหว่างวนัท่ี 26-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้                                                                                  หนา้ที่ 1/2 
 

 
 

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 
   
 

 
ชื่อ-นามสกุล:     นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ 
 
ต าแหน่ง:             กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
 
อายุ :                 48 ปี 
 
ทีอ่ยู่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพินี ชัน้ 34 ถนนสาทรใต ้  
                       แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10210 

 
การศึกษา :                 - ปรญิญาโท นิติศาสตร ์สาขา กฎหมายธุรกิจและการคา้ระหว่างประเทศ 

                                                                     University of East Englia) สหราชอาณาจกัร 
                                                                     -  ปรญิญาโท นิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
                                                                     -  ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :    ไม่มี 
 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุ 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้                                                                                  หนา้ที่ 2/2 
 

 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย   

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า  หรือผู้มีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บรษิัท  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 

และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย   

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ี

อ  านาจควบคุม ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของ

บรษิัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็น ที่ปรกึษาทางกฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง

ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ

ของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ง

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมี

นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน 1% 

ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับ

กิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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ขอ้บงัคบับรษิัทในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้ือหุน้                                                                                                                      หนา้ที่ 1/3 
 
 

ข้อบังคับบริษทัในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

การเรียกประชุม 

ขอ้ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง หรือ  
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน        
รอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบวุ่าใหเ้รียกประชมุเพื่อการใดไวใ้ห้
ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้้ ถือหุน้และ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และใหโ้ฆษณาบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกนั 

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเสนอต่อที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จ
ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ  
ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักล่าว 

องคป์ระชุม 

ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอการ
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ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และ
ใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบ
องคป์ระชมุ 

ขอ้ 40. การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปล่ียน
ล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได ้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มเติม  
ไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และ  
ใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด 
(7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ
ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่
ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

คะแนนเสียง 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ  
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง  
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคับนี ้หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขงับงัคบัของบรษิัท 
จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิัท หรือการเลิกบรษิัท 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

 
ขอ้บงัคบับรษิัทในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้ือหุน้                                                                                                                      หนา้ที่ 3/3 
 
 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการ
ดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และ
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัท ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ขอ้ 17. ในที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน  
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา  
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก  
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 23. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า  
กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 

 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทน
ในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้
ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบรษิัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด 
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คู่มือการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุผูถ้ือหุน้      หนา้ที่ 1/1 

 
 

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอเิล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 

การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming) 
 
 
คู่มือการใชง้าน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศกึษาวิธีการใชง้านระบบไดท้ี่ https://qrgo.page.link/obr8g 
หรือสแกน QR Code นี ้ 
 

 
 

https://qrgo.page.link/obr8g
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นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)                หนา้ที่ 1/2 

 

 

 

นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เนื่องดว้ย บริษัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มลู
ส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ บรษิัทฯ ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท้่านทราบ เพื่อเป็นการ
ปฏิบตัิตามพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้จะครอบคลมุถึงวิธีเก็บรวบรวม 
ใชง้าน เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนของผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะไดท้ัง้
ทางตรงและ/หรือทางออ้ม โปรดสละเวลาเพื่อศกึษาขอ้มลูและสิทธิต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน  

1. แหล่งทีม่า และข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวม  

บริษัทฯ จะรบัและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ และจากบริษัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทฯ ใหท้ าหนา้ที่นายทะเบียนหุน้
ของบรษิัทฯ โดยขอ้มลูส่วนบคุคลประกอบดว้ย  

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น  ชื่อ  นามสกุล   หมายเลขบตัรประชาชน  วันเดือนปีเกิด  เพศ  สัญชาติ 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  จ านวนหุน้  ภาพถ่าย  ภาพเคล่ือนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทัง้
ขอ้มูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เก่ียวขอ้งกับสุขภาพ เพื่อประโยชนด์า้นการสาธารณสุขและการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มลูเพื่อการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์เป็นตน้  

2. วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใชง้าน และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 เรียกจดัใหม้ี และด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ รวมถึง 
กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑท์ี่หน่วยงานราชการก าหนดเก่ียวกับการจัดประชุม รวมถึง การ
ยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หลกัฐานในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ การจดัท า
รายงานการประชมุ และการจดัส่งเล่มรายงานประจ าปี รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่จ าเป็น และเก่ียวขอ้งอนั
เป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผูถื้อหุน้สามารถคาดหมาย
ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

2.2 เพื่อใชส้ าหรบัคดักรองผูม้ีความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
เพื่อประโยชนด์า้นการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่ออนัตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิใน
การจดัประชมุตามที่หน่วยงานราชการก าหนด 
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นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)                หนา้ที่ 2/2 

 

 

 

2.3 อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลต่อบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับกรณีขอ้ 2.1 และ 2.2 ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งกับการสาธารณสุขและ
ป้องกนัโรคติดต่อ  

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอน
ความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนหรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่ง
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงับคุคลอื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน สิทธิในการขอใหล้บหรือ
ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลหรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มูลได ้สิทธิในการขอ
ระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหด้  าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน สมบูรณ ์
และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และสิทธิรอ้งเรียนในกรณีที่ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ทัง้นี ้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามขอ้ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดและ/หรือ ตาม
ความจ าเป็น เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคต์ามขอ้ 2. ซึ่งเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะท าลาย หรือท าให้
ขอ้มลูนัน้ไม่สามารถระบตุวับคุคลได ้

5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

สามารถติดต่อ คณุกษุชล  ฐิกรชชูยั   เลขานกุารบรษิัท   ไดท้ี่ บรษิัท  แมกซ ์ เมทลั  คอรป์อเรชั่น  จ ากดั (มหาชน)  
ชั้น 22 ห้อง บี 2202 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร ์เลขที่  90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310  โทรศพัท ์02 168 3018-19 อีเมล kasushon.t@maxmetalcorp.co.th  

 

 

 

mailto:kasushon.t@maxmetalcorp.co.th

