
MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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

หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2561

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์  

เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ  
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 

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

ที่  AGM 01/2561 
 

4 เมษายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

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

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 2. CD-ROM รายงานประจ าปี 2560 
 3. ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 
 4. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

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

 9.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาในวนัประชมุ) 
 

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 18 
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก      
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืประจ าปี 2560 

ข้อมลูประกอบ การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุม 
ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ และมีมติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตาม  
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทกึรายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วน เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 

1077/4-6 2nd floor, Siamese Ratchakru Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 
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ที่  AGM 01/2561 
 

10 เมษายน 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

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

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 2. CD-ROM รายงานประจ าปี 2560 
 3. ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 
 4. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

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

 9.  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาในวนัประชมุ) 
 

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 18 
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก      
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืประจ าปี 2560 

ข้อมลูประกอบ การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุม 
ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ และมีมติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตาม  
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทกึรายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วน เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 และ
แผนงานปี 2561 

ข้อมลูประกอบ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 602.20 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นรายได้จากธุรกิจเหล็ก 35.71 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาล์ม 
490.33 ล้านบาท รวมมีรายได้จากการขายจ านวน 526.04 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทยงัมีรายได้
จากการให้บริการสนามกอล์ฟจ านวน 52.11 ล้านบาท และรายได้อื่นจ านวน 24.05 ล้านบาท 
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 มีผลก าไรขัน้ต้น 31.06 ล้านบาท แตม่ีผลขาดทนุ
สทุธิ 29.59 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูจ านวน  14.53 ล้านบาท และ
ต้นทนุทางการเงินจ านวน 11.33 ล้านบาท รวมทัง้การบนัทึกผลขาดทนุจากการด าเนินงานท่ียกเลิก
จ านวน 8.65 ล้านบาท โดยมีผลขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 110.44 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 136.60 โดยในปี 2559 บริษัทมีการรับรู้ก าไรจากมลูค่าเงินลงทนุในธุรกิจซือ้สนามกอล์ฟจ านวน 
131.31 ล้านบาท 

 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 2,006.57 ล้านบาท 
หนีส้นิรวมจ านวน 328.02 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,678.55 ล้านบาท  

จึงเห็นควรท่ีผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานงวดประจ าปี 2560 และแผนงานปี 2561 ซึ่ง
จะน าเสนอในวนัประชมุ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อมลูประกอบ งบการเงินส าหรับปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  และมีการเปิดเผยข้อมูลที่
เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ ข้อมูลตามงบการเงนิรวมของบริษัท 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

สนิทรัพย์รวม 2,006.57 1,407.90 
หนีส้นิรวม 328.02 317.94 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,678.55 1,089.96 
รายได้รวมจากสว่นงานท่ีด าเนินงานอยู่ 602.20 123.87 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากสว่นงานท่ีด าเนินงานอยู่ (20.94) 80.62 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากสว่นงานท่ียกเลกิ (8.65) 0.23 
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รายการ ข้อมูลตามงบการเงนิรวมของบริษัท 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (29.59) 80.85 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) (0.00162) 0.0043 
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรับลด (บาท/หุ้น) 0.00 0.0036 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้ สอบบัญชี  งวด
ประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผา่นการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงผา่นการอนมุตัิและรับรองจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ข้อมลูประกอบ ผลการด า เนิ นงานงวดประจ า ปี  2560 บ ริษั ทมี ผลขาดทุนสุท ธิจ านวน  29.59 ล้านบาท  
และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจ านวน 333.96 ล้านบาท จึงไม่อยู่วิสยัที่
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวดประจ าปี 2560 เนื่องจากบริษัท 
ยงัคงมีผลขาดทนุสะสมอยู ่

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
(1) นายอิทธิชยั  อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และรองประธานกรรมการ  
(2)   นายพิทยาพล นาถธราดล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
(3) นายธน ุสขุบ าเพิง  กรรมการ 

ในการนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้
กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสงัเขปของ
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รายการ ข้อมูลตามงบการเงนิรวมของบริษัท 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (29.59) 80.85 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) (0.00162) 0.0043 
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรับลด (บาท/หุ้น) 0.00 0.0036 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้ สอบบัญชี  งวด
ประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผา่นการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงผา่นการอนมุตัิและรับรองจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ข้อมลูประกอบ ผลการด า เนิ นงานงวดประจ า ปี  2560 บ ริษั ทมี ผลขาดทุนสุท ธิจ านวน  29.59 ล้านบาท  
และงบการเงินรวมยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจ านวน 333.96 ล้านบาท จึงไม่อยู่วิสยัที่
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวดประจ าปี 2560 เนื่องจากบริษัท 
ยงัคงมีผลขาดทนุสะสมอยู ่

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
(1) นายอิทธิชยั  อรุณศรีแสงไชย กรรมการ และรองประธานกรรมการ  
(2)   นายพิทยาพล นาถธราดล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
(3) นายธน ุสขุบ าเพิง  กรรมการ 

ในการนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้
กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสงัเขปของ
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บุคคลท่ีได้ รับการเสนอช่ือ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 3 ท่าน 
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละทา่น อนัจะเป็นก าลงัส าคญัที่จะช่วย
สร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทในการก ากบัดูแลการด าเนินกิจการให้สามารถด าเนินไปตามแนวทาง 
และบรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนด เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตามเดิม    

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

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

                      หนว่ย : บาท / คน / ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 ปี 2560 

ประธาน 
กรรมการ 

15,000 
 8,000 

15,000 
8,000 

วงเงินคา่ตอบแทนไมเ่กิน (บาท) 1,200,000 1,200,000 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่ง
คณะกรรมการได้พิจารณาโดยค านงึถึงความเหมาะสมด้านตา่งๆ อยา่งครบถ้วนแล้ว  

หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ข้อมลูประกอบ ในปี 2561 บริษัทได้คดัเลอืกผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้

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

ซึง่เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 5 และ/หรือ 
2) นายเชิดสกลุ  อ้นมงคล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7195 และ/หรือ 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 
1)  นางสาวจนัทรา  วอ่งศรีอดุมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4996 และ/หรือ 
2)  นางสาววราภรณ์  อินทรประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7881 
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และพจิารณาก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงันี ้

บริษัท ค่าสอบบัญช ี
ปี 2561 

ค่าสอบบัญช ี
ปี 2560 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  900,000 610,000 
บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั 100,000 250,000 
บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั  390,000 340,000 
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จ ากดั และบริษัทยอ่ย 1,110,000 - 

รวม 2,500,000 1,200,000 

 ทัง้นี ้นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ ดงักลา่วตามข้างต้นแล้ว 
ทัง้ บริษัท ซี  ดับเบิ ล้ยู  ดับเบิ ล้ยู พี  จ ากัด และผู้ สอบบัญชีทัง้ 4 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีอื่นใดกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้อง ตาม พรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคดัเลือกผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทต่อเน่ืองในปี 2561 และมีความเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีตามข้างต้นมีความ
เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2561  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ตามจ านวนที่กฏหมายก าหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชมุหรือก่อนเวลาประชมุ เพื่อคณะกรรมการจะได้น าเสนอเร่ืองให้
ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัที่ 14 
มีนาคม 2561 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

หากทา่นผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั หรือมีความประสงค์ให้บริษัทชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่น าเสนอในการประชุม
ครัง้นี  ้สามารถติดต่อส่งค าถามทาง E-mail ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ท่ี  chompunuch.m@maxmetalcorp.co.th หรือทาง
โทรศพัท์ ติดตอ่คณุชมภนูชุ มีหวงั ที่หมายเลข 02-357-1377-9 ตอ่ 103 
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และพจิารณาก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงันี ้

บริษัท ค่าสอบบัญช ี
ปี 2561 

ค่าสอบบัญช ี
ปี 2560 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  900,000 610,000 
บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั 100,000 250,000 
บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั  390,000 340,000 
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จ ากดั และบริษัทยอ่ย 1,110,000 - 

รวม 2,500,000 1,200,000 

 ทัง้นี ้นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ ดงักลา่วตามข้างต้นแล้ว 
ทัง้ บริษัท ซี  ดับเบิ ล้ยู  ดับเบิ ล้ยู พี  จ ากัด และผู้ สอบบัญชีทัง้ 4 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีอื่นใดกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้อง ตาม พรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคดัเลือกผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทต่อเน่ืองในปี 2561 และมีความเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีตามข้างต้นมีความ
เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจ าปี 2561  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจ านวนที่กฏหมายก าหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชมุหรือก่อนเวลาประชมุ เพื่อคณะกรรมการจะได้น าเสนอเร่ืองให้
ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัที่ 14 
มีนาคม 2561 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

หากทา่นผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั หรือมีความประสงค์ให้บริษัทชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่น าเสนอในการประชุม
ครัง้นี  ้สามารถติดต่อส่งค าถามทาง E-mail ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่  chompunuch.m@maxmetalcorp.co.th หรือทาง
โทรศพัท์ ติดตอ่คณุชมภนูชุ มีหวงั ที่หมายเลข 02-357-1377-9 ตอ่ 103 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วในข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั  ทัง้นี ้
การมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้พิจารณาด าเนินการตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ  
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

      
      (นายสมชาย  มีเสน) 

                             ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัจนัทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเซ็นจร่ีู 
พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตนู า้-อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย มีเสน ประธานกรรมการ  
2. นายอิทธิชยั  อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายธน ุ สขุบ าเพิง กรรมการ 
4. นายจาตรุงค์ สวุรรณน้อย กรรมการ 
5. นายกมล ป่ินทอง กรรมการ 
6. นายพิทยาพล นาถธราดล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. พนัเอกบญุชยั เกษตรตระการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายพงษ์สทุธิ พืน้แสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารที่ลาประชุม 

1. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ เลขานกุารบริษัท   

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวชลทิชา เลศิวิไล บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวณิชชา มีสขุ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย   
 
เร่ิมประชุม เวลา  13.00 น. 

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ของบริษัท แมกซ์ เมทัล         
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเป็นการชัว่คราวเพื่อ
ด าเนินการนบัองค์ประชมุ โดยระหวา่งที่เจ้าหน้าที่ตรวจนบัองค์ประชุม พิธีกรกลา่วแนะน ากรรมการบริษัท  ตวัแทน
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และที่ปรึกษาทางกฏหมายที่มาเข้าร่วมประชุม และชีแ้จงระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับ
การประชมุ ดงันี ้

• องค์ประชุม : หลกัเกณฑ์ตามพรบ.บริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดไว้
เช่นเดียวกนัว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวน
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะนบัเป็นองค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ประชมุ แตเ่นื่องจากการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีผู้ ถือ
หุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชมุ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่) ในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 ดงันัน้ในการประชุมครัง้นีจ้ึงไม่จ าเป็นต้อง
ครบองค์ประชมุ 
ขณะนีม้ีจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง และรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุม
แล้วประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 72 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ 64 ราย รวมเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 136 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ทัง้สิน้ 3,479,064,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.54 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด โดยภายหลงัจากการเร่ิมประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ ถือหุ้น
ทัง้สิน้ 170 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ทัง้สิน้ 3,509,356,834 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.69 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด  

• การด าเนินการประชุม : ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ  
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุม จึงได้แก่
ประธานกรรมการ ซึง่จะเป็นผู้ด าเนินการประชมุภายหลงัจากนีต้อ่ไป 

• วิธีการลงคะแนนเสยีง  
                      การออกเสยีงลงคะแนน ให้ถือวา่ 1 หุ้น เทา่กบั 1 คะแนนเสยีง 
                       มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

>   กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด คือ
การลงคะแนนเสยีงในวารท่ี 1, 3 - 5 และวาระท่ี 7 

>   กรณีที่กฎหมายก าหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผู้ ถือหุ้น ที่มาประชมุ คือ การลงคะแนนเสยีงใน วาระท่ี 6  

เพื่อความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง ถ้าไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่าน  
ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง กรุณาลงคะแนนในใบท่ีบริษัท
จดัให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสยีงที่
เห็นด้วย การนบัคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้น ารวมค านวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็นการงดออก
เสียง ส่วนผู้ ถือหุ้ นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของทา่น
ผู้ ถือหุ้น นบัรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

• ล าดบัการพิจารณาวาระการประชมุ : การประชมุต้องด าเนินการตามวาระการประชมุที่ก าหนด กรณี
ต้องการเปลี่ยนแปลงล าดบัวาระการพิจารณา จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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• การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผู้ ถือหุ้นท่ีมีหุ้นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาวาระเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

               พิธีกร กลา่วเชิญ นายสมชาย มเีสน ประธานในที่ประชมุ เพื่อด าเนินการประชมุ 

ประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชมุ
ที่ได้จดัสง่ถึงผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ ตามล าดบัดงันี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้นี ้ซึง่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายงานการประชุมดงักลา่วบนัทึก
ไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชมุพิจารณา และอนมุตัิเร่ืองดงักลา่วโดยการลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะถือ
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ   ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ด้วยเสียงข้าง
มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 150 6 4 160 
จ านวนหุ้น 3,478,221,742 1,019,220 14,780,000 3,494,020,962 
ร้อยละ 99.5478 0.0291 0.4230 100.00 

หมายเหต ุ:  ก่อนเร่ิมลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 21 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 14,956,548 หุ้น 

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจ าปี 2559 
และแผนงานปี 2560    

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย งวดประจ าปี 2559 และแผนงานปี 2560  

นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ านวน 
123.87 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายจ านวน 84.57 ล้านบาท รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ
จ านวน 17.65 ล้านบาท และรายได้อื่นจ านวน 21.65 ล้านบาท และบริษัทมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิจ านวน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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80.85 ล้านบาท ซึ่งมาจากก าไรจากมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจซือ้สนามกอล์ฟจ านวน 131.31 ล้านบาท และมี
คา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลง 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 1,407.90 ล้านบาท หนีส้ิน
รวมจ านวน 317.94 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,089.97 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการด าเนินงานในภาพรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

รายการ 2559 2558 เปลี่ยนแปลง % 
สนิทรัพย์รวม 1,407.90 917.59 490.32 53.44 
หนีส้นิรวม 317.94 6.30 311.64 4,949.81 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,089.97 911.29 178.68 19.61 
รายได้รวม 123.87 85.47 38.40 44.93 
รายได้จากการขาย 84.57 61.44 23.13 37.65 
รายได้จากการบริการสนามกอล์ฟ 17.65 - 17.65 100.00 
ก าไรขัน้ต้น (2.13) 1.00 (3.13) (313.00) 
รายการบวกกลบัหนีส้งสยัจะสญู 6.67 29.07 (22.40) (77.05) 
ก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กวา่มลูคา่ยตุิธรรม 131.31 - 131.31 100.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 80.85 (31.20) 111.95 359.97 
 

โครงการท่ีบริษัทได้เข้าลงทนุในปี 2559 ประกอบด้วย 

1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั (“MJC”) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอล์ฟ โดย
การเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 80 ของทนุช าระแล้ว 

2. บริษัท ราชบรีุ-อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้จ ากดั (“R-EEP”) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลติไฟฟ้า
จากเชือ้เพลิงขยะ โดยการเข้าถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการติดตัง้
เคร่ืองจกัรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบเคร่ืองจกัร ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 

3. บริษัท พีพีทีซี จ ากดั (“PPTC”) ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตไฟฟา้จากพลงังานความร้อนร่วม 
โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 21.5 ของทนุช าระแล้ว ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินมดัจ าไปแล้วจ านวน 100 ล้าน
บาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการรอผลการอนมุตัิจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินของ PPTC ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าจะได้รับการ
อนมุตัิจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 

แผนงานส าหรับปี 2560 มีดงันี ้

1. ธุรกิจเหลก็ 

บริษัทยงัคงนโยบายเน้นการขายเหลก็เส้นเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีฐานลกูค้าเพิ่มขึน้ 
จึงท าให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึน้กว่าปี 2558 และในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากการขายเหล็กเพ่ิมขึน้ 
แนวโน้มการก่อสร้างที่คาดวา่จะมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ตามแนวโน้มการลงทนุจากภาครัฐ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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2. ธุรกิจพลงังาน 

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานได้แก่ R-EEP และ PPTC ที่อยู่ระหว่างการรออนมุตัิ
จากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินให้บริษัทเข้าไปถือหุ้นได้ และในปี 2560 บริษัทยงัคงที่จะเข้าศกึษาลงทนุในธรุกิจพลงังาน
เป็นการเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่าธุรกิจด้านพลงังานเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้อยา่งมัน่คงสม ่าเสมอในระยะยาว  

ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

1. นายฮัง้ใช้ อัคควสักุล ได้สอบถามว่า ขอให้สรุปว่าบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเท่าไร และมีหุ้นเพิ่มทุน
คงเหลอือีกจ านวนเทา่ไร และแนวทางปฏิบตัิที่จะรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ เก่ียวกบัพลงังานไฟฟา้จะรับรู้รายได้ก่ี
เปอร์เซ็น คาดวา่จะได้รับเป็นเงินเทา่ไร 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า  บริษัทได้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม
จ านวน 500,717,714.85 บาท ซึ่งเดิมบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจ านวนประมาณ 2,400 ล้านบาท ส่วน
ประเด็นเร่ืองของธุรกิจพลงังานไฟฟา้นัน้ ขอเชิญนายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จง
ให้ทราบ 

นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ ตามที่บริษัทได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญั
ของ PPTC ซึ่งด าเนินธุรกิจพลงังานไฟฟ้าความร้อนร่วม ในสดัสว่นร้อยละ 21.5 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินมดัจ าไปแล้ว
จ านวน 100 ล้านบาท และยงัคงเหลือเงินที่จะต้องช าระอีกจ านวน 354 ล้านบาท แตเ่นื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างรอ
การอนุมตัิจากเจ้าหนีส้ถาบันการเงินของ PPTC ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้ทราบผลการอนุมตัิภายในไตรมาสที่ 2 นี ้
บริษัทมีเงินเพิ่มทนุคงเหลอืจากคราวที่แล้วจ านวน 255 ล้านบาท และได้รับเงินเพิ่มทนุใหมอ่ีกจ านวน 500.72 ล้าน
บาท ภายหลงัจากที่บริษัทช าระค่าหุ้นของ PPTC  เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีเงินเพิ่มทนุคงเหลือประมาณ 400 ล้าน
บาท ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือก รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั ซึ่งการ
ลงทนุในธุรกิจนีจ้ะท าให้บริษัทสามารถเติบโตได้อยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง 

2. นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ได้สอบถามวา่ ในปีที่ผา่นมาบริษัทมีการลงทนุซือ้หุ้นในบริษัทท่ีเป็นมหาชนเป็น
เงินจ านวนเทา่ไร 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทไม่มีการลงทุนซือ้หุ้นในบริษัทมหาชนหรือบริษัทจดทะเบียน แต่
บริษัทมีการลงทนุเข้าซือ้หุ้นในบริษัทจ ากดัที่ท าเก่ียวกบัธุรกิจพลงังาน เช่น R-EEP, PPTC ซึง่การเข้าลงทนุซือ้หุ้นใน 
PPTC นัน้ บริษัทได้จ่ายเงินมดัจ าไปแล้วจ านวน 100 ล้านบาท และยงัคงเหลือเงินที่จะต้องช าระอีกจ านวน 354 
ล้านบาท ซึ่งการซือ้หุ้นหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ PPTC จะต้องได้รับการอนมุตัิจากเจ้าหนีส้ถาบนั
การเงินก่อน ซึ่ง PPTC มีเจ้าหนีส้ถาบันการเงินจ านวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหนีส้ถาบันการเงินในไทยได้อนุมัติการ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นแล้ว แตบ่ริษัทยงัต้องรอการอนมุตัิจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินในตา่งประเทศ ปัจจบุนั
อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการประสานงานกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินในต่างประเทศของ PPTC ซึง่บริษัทคาดวา่จะได้ทราบ
ผลการอนมุตัิภายในไตรมาสที่ 2 นี ้สว่นการเข้าลงทนุโดยการซือ้หุ้นสามญัของ R-EEP นัน้ บริษัทได้ซือ้หุ้นเป็นเงิน
จ านวน 190 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งต่อมา R-EEP ได้มีการพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทควรสละสิทธิในการเพิ่มทุน จึงท าให้สดัส่วนการถือหุ้นลดลง
เหลอืร้อยละ 10 
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3. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ได้สอบถามวา่ ตามที่ บริษัทมีก าไรแต่เป็นก าไรที่ไม่ได้มาจากผลประกอบการ 
แต่มาจากการตีราคาสนามกอล์ฟ ซึ่งถือว่าเป็นรายการพิเศษ ซึ่งถ้าดูจากงบก าไรขาดทุนนัน้บริษัทยงัคงมีก าไร
ขัน้ต้นที่ติดลบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของ MJC แล้วมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งจะท าให้ก าไรที่บริษัท
ได้รับจากการเข้าลงทุนใน MJC จ านวน 133 ล้านบาท จะค่อยๆลดลง เพราะเกิดจากรายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึน้ ดงันัน้ อยากทราบว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหาการลงทุนครัง้นีอ้ย่างไร และอยากทราบถึงวิธีการพิจารณาที่
บริษัทใช้พิจารณาในการเข้าลงทนุในธุรกิจสนามกอล์ฟ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทได้เข้าลงทนุโดยการซือ้หุ้นสามญัของ MJC จ านวน 260 ล้านบาท 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80 ซึง่บริษัทได้พิจารณาจากสินทรัพย์ของ MJC เป็นหลกั และราคาที่บริษัทเข้าลงทนุนัน้ต ่า
กว่าราคาตลาด จึงท าให้บริษัทมีการบันทึกก าไรจากการเข้าลงทุนใน MJC ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ลงทนุในธุรกิจสนามกอล์ฟน่าจะมีก าไร แตเ่นื่องจากปกติในช่วงปลายปี 2559 ซึง่เป็นช่วง hi-season แตป่รากฎว่า
ในช่วงดงักลา่วมีจ านวนนกัท่องเที่ยวและนกักอล์ฟชาวตา่งชาติเขามาใช้บริการลดลง จึงท าให้ MJC มีรายได้ลดลง 
ซึง่ทางคณะกรรมการและผู้บริหารของ MJC ได้พิจารณาในการปรับปรุงและการสร้างแผนงานในอนาคต โดยการ
ลงทุนเพิ่มโดยการจดัซือ้รถกอล์ฟเพิ่มขึน้ และด าเนินการปรับปรุงสนามกอล์ฟ จึงท าให้ MJC มีรายจ่ายมากกว่า
รายรับ ซึง่ในอนาคตการบริการรถกอล์ฟนา่จะสร้างผลก าไรให้กบัสนามกอล์ฟได้เพิ่มมากขึน้ เพราะวา่เมื่อนกักอล์ฟ
มาใช้บริการสนามกอล์ฟก็จะต้องใช้บริการรถกอล์ฟด้วย ทัง้นี ้ช่วงที่บริษัทเข้าไปลงทุนใน MJC นัน้ MJC อยู่
ระหว่างการปรับปรุงสนามกอล์ฟ ซึ่งเดิมสนามกอล์ฟมีทัง้หมด 27 หลมุ แต่เปิดให้บริการได้เพียง 18 หลมุ แต่ใน
ปัจจุบนัได้ด าเนินการปรับปรุงสนามกอล์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เพราะอยู่ในช่วงหน้าร้อนจึงมีผู้ ใช้บริการน้อย ซึ่ง
บริษัทคาดว่าในอนาคตธุรกิจสนามกอล์ฟน่าจะมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ เพราะได้มีการด าเนินการปรับปรุงด้าน
ตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

4. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ได้ขอให้แก้ไขในบนัทกึรายงานการประชุมว่า “เงินลงทนุมากกว่ารายรับ” ให้
แก้ไขเป็น “รายรับคุ้มเงินลงทุน” และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 56 บริษัทมี
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 80 วนั แต่มีระยะเวลาจดัเก็บหนีเ้ฉลี่ย 157 วนั ซึง่มีระยะเวลาที่ไมท่ราบคือระยะเวลาการ
ขายสินค้าจะเป็นก่ีวนั อยากฝากผู้บริหารดแูลเร่ืองระยะเวลาการขายให้มีช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี ้และใน
อนาคตโครงสร้างบริษัทก าลงัจะเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ ควรสร้างภาพลกัษณ์ธุรกิจหลกัของบริษัทให้ชัดเจนเพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่ และอยากให้บริษัทเข้าร่วมงาน Opportunity Day ในทกุๆ ไตรมาส 

5. นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ได้สอบถามว่า ที่บริษัทได้เข้าลงทนุใน R-EEP ในสดัส่วน 20% ในไตร
มาสที่ 2 บริษัทจะรับรู้รายได้เป็นจ านวนเท่าไร และ PPTC มีก าลงัการผลิตเท่าไร และการที่บริษัทเข้าไปถือ PPTC 
21% จะท าให้บริษัทรับรู้รายได้เป็นจ านวนเท่าไร ขอข้อมูลเพื่อที่จะได้รับทราบว่าในปี 2560 บริษัทจะมีรายได้มา
จากธุรกิจพลงังานเป็นจ านวนเท่าไร และที่ผู้บริหารแจ้งว่า บริษัทประกอบธุรกิจเหล็กและปีท่ีแล้วมีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจเหล็กจ านวน 80 กว่าล้านบาท และมีการขยายธุรกิจนี เ้พิ่มขอทราบรายละเอียดในส่วนนีด้้วย 
เพราะวา่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า โรงไฟฟ้าของ R-EEP มีก าลงัการผลิตประมาณ 9.9 เมกกะวตัต์ และ
ก าลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date :COD) ส่วน
โรงไฟฟ้าของ PPTC มีก าลงัการผลิตประมาณ 120 เมกกะวตัต์ และมีการอนุมัติ COD แล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่
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ระหว่างการรออนุมัติจากเจ้าหนีส้ถาบันการเงินของ PPTC ให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นได้ และหากเจ้าหนี ้
สถาบนัการเงินอนมุตัิและบริษัทช าระเงินคา่หุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บริษัทก็สามารถรับรู้รายได้ทนัที 

 นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมเร่ืองธุรกิจเหล็กว่า บริษัทยงัคง
ประกอบธุรกิจเหล็กเป็นหลกั แม้จะมีก าไรขัน้ต้นที่ต ่า เนื่องจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่ได้รับรู้รายได้จากธุรกิจพลงังาน 
สว่น R-EEP ได้ด าเนินการติดตัง้เคร่ืองจกัรและด าเนินการทดสอบเคร่ืองจกัรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ R-EEP อยู่
ระหวา่งการขอ COD  

6. นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนสอดคล้องกบัแผนการ
ด าเนินงานท่ีบริษัทวางไว้หรือไม ่แผนท่ีปรับเปลีย่นยงัคงเป็นไปตามเปา้หมายเดิมหรือไม ่และอยากทราบวา่เมื่อไหร่
บริษัทจึงจะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึน้ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถาม เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไม่ได้ตามแผนการใช้เงินที่วางไว้ และบริษัทยงั
ไมม่ีแผนการระดมเงินทนุเพิ่มอีก ซึ่งบริษัทคาดวา่จะมีรายได้เพิ่มขึน้ภายหลงัจากไตรมาสที่ 2 เพราะ R-EEP น่าจะ
เร่ิม COD  และบริษัทน่าจะได้รับการอนมุตัิจากเจ้าหนีข้อง PPTC ให้เข้าลงทนุได้แล้ว ซึ่งจะท าให้บริษัทรับรู้รายได้
จาก PPTC ได้เลย สว่นเงินเพิ่มทนุในสว่นที่เหลือบริษัทจะน าไปลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี โดยจะ
มุง่เน้นท่ีธุรกิจพลงังานทดแทนเป็นหลกั   

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยงวด
ประจ าปี 2559 และแผนงานปี 2560 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวดประจ าปี 2559 
และแผนงานปี 2560 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและ
บริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2559 

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้บริษัท
ต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบญัชี งวดประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมีการ
เปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอและเหมาะสม  

งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นทราบลว่งหน้า พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ซึง่มีข้อมลูสรุปท่ีส าคญัดงันี ้
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      (หน่วย : ล้านบาท) 
 ข้อมูลตามงบการเงนิรวมของบริษัท 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
สนิทรัพย์รวม 1,407.90 917.59 
หนีส้นิรวม 317.94 6.30 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,089.97 911.29 
รายได้รวมจากสว่นงานท่ีด าเนินงานอยู่ 123.87 85.47 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากสว่นงานท่ีด าเนินงานอยู่ 79.06 (29.79) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากสว่นงานท่ียกเลกิ 0.23 (1.31) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 80.85 (31.10) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.0043 (0.0008) 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด (บาท/หุ้น) 0.0036 (0.0006) 
                      

ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

1. นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ได้สอบถามว่า ตามที่ในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 89 ปรากฎว่ามีค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูของธุรกิจเกษตรจ านวนประมาณ 12 ล้านบาทนัน้ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการของบริษัทชุดปัจจุบนั
ได้ท าความเข้าใจกบัหนีจ้ านวนนีห้รือไม ่ซึง่หนีจ้ านวนนีป้รากฎอยูใ่นงบการเงิน จึงขอทราบความเป็นมาอยา่งไร 

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อซกัถามว่า หนีจ้ านวน 12 
ล้านบาท เกิดจากหนีธุ้รกิจเกษตร ที่บริษัทประกอบกิจการในอดีต ซึ่งมีการฟ้องร้องกลา่วโทษกรรมการท่ีมีสว่นได้
เสียในขณะนัน้ และคดียงัไม่สิน้สดุจึงต้องคงค้างหนีด้งักล่าวอยู่ในงบการเงินของบริษัท ปัจจุบนัคดีดงักลา่วอยู่ที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

2. นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ได้สอบถามว่า ตามที่ ผู้สอบบญัชีได้รายงานความเห็นตามที่ปรากฎในหน้า 
65 ของรายงานประจ าปี ในย่อหน้าท่ี 2 นับจากข้างท้ายว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” 
นัน้ ถ้าบริษัทมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเข้มแข็งจะไมส่ามารถยอมรับข้อความดงักลา่วได้ เพราะจะท าให้
เกิดความเสียหายกบับริษัท ซึง่รายงานของผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริษัทแล้ว จนมาถึงในการประชุมผู้ ถือหุ้น แต่ในฐานะผู้ ถือหุ้นไม่สามารถยอมรับกับรายงาน
ดงักลา่วได้ เมื่อมีประธานกรรมการตรวจสอบที่เข้มแข็งไม่รับ จะมีการหารือไปที่สภาวิชาชีพบญัชี เพื่อเปลี่ยนจาก
ค าวา่ “ซึง่” เป็น “ถ้าหาก” ต่างกนัหรือไม ่อนัไหนมีหรือไมม่ี และเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : 
KAM) ประเด็นที่ได้พบจากการตรวจสอบข้อบกพร่อง ผมเช่ือว่าบริษัทไม่ได้มีอะไรที่บกพร่องขนาดนัน้ และผู้สอบ
บญัชีเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจึงควรให้ความส าคญักบัรายงานของผู้สอบบญัชี ขอให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคญักบัข้อความซึง่ไมใ่ช่เร่ืองเลก็น้อย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ตัวแทนผู้ สอบบัญชี จาก บริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด ได้ตอบข้อ
ซกัถามว่า รายงานของผู้สอบบญัชีในสาระส าคญัของบริษัทปี 2559 มีเร่ืองที่เป็นสาระส าคญัซึง่ไมไ่ด้ผิดมาตรฐาน
การบญัชีหรือการควบคมุภายในใดๆทัง้สิน้ เป็นเร่ืองที่ผู้สอบบญัชีหยิบยกขึน้มาแจ้งวา่ในปี 2559 มีเร่ืองใดที่ส าคญั
บ้าง ซึ่งประเด็นของบริษัทเร่ืองที่ส าคญัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการลงทนุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มขึน้
เร่ือยๆ และลงทนุในธุรกิจใหม ่ซึง่ผู้สอบบญัชีได้มีการใช้ดลุยพินิจในเร่ืองการตรวจสอบของรายการ 

3. นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ือง เงิน
ลงทุนชัว่คราวของงบการเงินรวมจ านวน 864 ล้านบาท ลดลงเหลือ 254 ล้านบาท อยากสอบถามว่า ที่บริษัทท า
สญัญากบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จ ากดั (“โซลาริส”) เก่ียวกบัเร่ืองตัว๋สญัญาใช้เงิน (B/E) หรือไม ่
ซึง่ระบวุา่มีการตอ่สญัญาทกุ 6 เดือน ในปัจจบุนับริษัทยงัตอ่ในวงเงินเทา่ไร 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาว่าจ้างผู้ จัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่ง
ปัจจบุนัยงัมีการตอ่สญัญา เนื่องจากบริษัทยงัคงมีเงินลงทนุในตราสารหนีต้า่งๆ อยู ่ซึ่งเงินดงักลา่วเป็นเงินจากการ
เพิ่มทุนที่เตรียมไว้ส าหรับการลงทุนตามแผนของบริษัท ส าหรับเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลงนัน้ เป็นผลมาจากใน
ระหวา่งปี 2559 บริษัทได้มีการลงทนุในโครงการตา่งๆ เพิ่มขึน้นัน่เอง 

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้กลา่วเสริมว่า เงินลงทนุจ านวน 
254 ล้านบาท ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปัจจุบนั B/E ครบก าหนดหมดแล้ว และสญัญาที่ขยายทุก 6 
เดือน คือ สญัญาที่บริษัทให้โซลาริสดแูลเร่ืองการลงทนุใน B/E ซึง่ตัว๋ที่ลงทนุจะมีอาย ุ1-3 เดือน เท่านัน้ ซึง่บริษัทมี
กองทนุสว่นบคุคลจ านวน 400 ล้านบาท แตบ่ริษัทก็ยงัไมไ่ด้ลงทนุเต็มถึงวงเงินดงักลา่ว 

4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจ าปี หน้า 87 ปรากฎว่า การลงทุนใน
กองทนุเปิดกรุงศรีอยธุยา มีการลงทนุลดลง เพราะเรามีการไถ่ถอนหรือเพราะมีการลดมลูคา่ลง 

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทมีการไถ่
ถอนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เพื่อน าเงินมาลงทนุซึง่ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการขยายธุรกิจ จากธุรกิจเหลก็ไปยงัธุรกิจ
พลงังาน และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

5. นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ได้สอบถามวา่ ท าไมบริษัทถึงลงทนุเพิ่มในหนว่ยลงทนุในกองทนุเปิดไทย
พาณิชย์ จาก 16.83 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท 

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะ
พิจารณาการลงทุนจากผลตอบแทนในช่วงเวลานัน้ๆ หากกองทุนไหนมีผลตอบแทนที่ดี บริษัทก็จะเลือกลงทนุใน
กองทนุนัน้  

6. นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ในปี 2558 บริษัทมีจ านวน  4.3 
ล้านบาท และปี 2559 มีจ านวน 742 ล้านบาท รวมสนามกอล์ฟด้วยใช่หรือไม่ จ านวน 742 เป็นราคายตุิธรรมแล้ว
ใช่หรือไม ่

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อซกัถามว่า ที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ที่ปรากฏในงบการเงินของปี 2559 นัน้ ได้รวมสินทรัพย์ของ MJC แล้ว และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์
จ านวน 742 เป็นราคายตุิธรรมจากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิแล้ว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ตัวแทนผู้ สอบบัญชี จาก บริษัท ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด ได้ตอบข้อ
ซกัถามว่า รายงานของผู้สอบบญัชีในสาระส าคญัของบริษัทปี 2559 มีเร่ืองที่เป็นสาระส าคญัซึง่ไมไ่ด้ผิดมาตรฐาน
การบญัชีหรือการควบคมุภายในใดๆทัง้สิน้ เป็นเร่ืองที่ผู้สอบบญัชีหยิบยกขึน้มาแจ้งวา่ในปี 2559 มีเร่ืองใดที่ส าคญั
บ้าง ซึ่งประเด็นของบริษัทเร่ืองที่ส าคญัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการลงทนุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มขึน้
เร่ือยๆ และลงทนุในธุรกิจใหม ่ซึง่ผู้สอบบญัชีได้มีการใช้ดลุยพินิจในเร่ืองการตรวจสอบของรายการ 

3. นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ือง เงิน
ลงทุนชัว่คราวของงบการเงินรวมจ านวน 864 ล้านบาท ลดลงเหลือ 254 ล้านบาท อยากสอบถามว่า ที่บริษัทท า
สญัญากบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จ ากดั (“โซลาริส”) เก่ียวกบัเร่ืองตัว๋สญัญาใช้เงิน (B/E) หรือไม ่
ซึง่ระบวุา่มีการตอ่สญัญาทกุ 6 เดือน ในปัจจบุนับริษัทยงัตอ่ในวงเงินเทา่ไร 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาว่าจ้างผู้ จัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่ง
ปัจจบุนัยงัมีการตอ่สญัญา เนื่องจากบริษัทยงัคงมีเงินลงทนุในตราสารหนีต้า่งๆ อยู ่ซึ่งเงินดงักลา่วเป็นเงินจากการ
เพิ่มทุนที่เตรียมไว้ส าหรับการลงทุนตามแผนของบริษัท ส าหรับเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลงนัน้ เป็นผลมาจากใน
ระหวา่งปี 2559 บริษัทได้มีการลงทนุในโครงการตา่งๆ เพิ่มขึน้นัน่เอง 

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้กลา่วเสริมว่า เงินลงทนุจ านวน 
254 ล้านบาท ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปัจจุบนั B/E ครบก าหนดหมดแล้ว และสญัญาท่ีขยายทุก 6 
เดือน คือ สญัญาที่บริษัทให้โซลาริสดแูลเร่ืองการลงทนุใน B/E ซึง่ตัว๋ที่ลงทนุจะมีอาย ุ1-3 เดือน เท่านัน้ ซึง่บริษัทมี
กองทนุสว่นบคุคลจ านวน 400 ล้านบาท แตบ่ริษัทก็ยงัไมไ่ด้ลงทนุเต็มถึงวงเงินดงักลา่ว 

4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจ าปี หน้า 87 ปรากฎว่า การลงทุนใน
กองทนุเปิดกรุงศรีอยธุยา มีการลงทนุลดลง เพราะเรามีการไถ่ถอนหรือเพราะมีการลดมลูคา่ลง 

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทมีการไถ่
ถอนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เพื่อน าเงินมาลงทนุซึง่ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการขยายธุรกิจ จากธุรกิจเหลก็ไปยงัธุรกิจ
พลงังาน และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

5. นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ได้สอบถามวา่ ท าไมบริษัทถึงลงทนุเพิ่มในหนว่ยลงทนุในกองทนุเปิดไทย
พาณิชย์ จาก 16.83 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท 

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะ
พิจารณาการลงทุนจากผลตอบแทนในช่วงเวลานัน้ๆ หากกองทุนไหนมีผลตอบแทนที่ดี บริษัทก็จะเลือกลงทนุใน
กองทนุนัน้  

6. นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ในปี 2558 บริษัทมีจ านวน  4.3 
ล้านบาท และปี 2559 มีจ านวน 742 ล้านบาท รวมสนามกอล์ฟด้วยใชห่รือไม่ จ านวน 742 เป็นราคายตุิธรรมแล้ว
ใช่หรือไม ่

นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อซกัถามว่า ที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ที่ปรากฏในงบการเงินของปี 2559 นัน้ ได้รวมสินทรัพย์ของ MJC แล้ว และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์
จ านวน 742 เป็นราคายตุิธรรมจากการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิแล้ว 
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7. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ได้สอบถามว่า ตามที่ประธานคนเก่าซึ่งมีความเช่ียวชาญเร่ืองไฟฟ้าได้
ลาออกไป ไมท่ราบวา่บริษัทมีคนมาแทนทา่นหรือไม ่เพราะวา่บริษัทไปลงทนุในธุรกิจพลงังานหลายแหง่ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทได้เชิญนายกมล ป่ินทอง อดีตผู้ช่วยคณะกรรมการก ากบันโยบาย
พลงังาน เข้าเป็นกรรมการใหม ่ซึง่ทา่นเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านพลงังานไฟฟา้โดยเฉพาะ 

8. นายปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ ได้สอบถามวา่ บริษัทได้ขายบริษัท ไซมิสทริค จ ากดั ออกไปหรือยงั 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทได้ขายบริษัท ไซมิสทริค จ ากดั ออกไปแล้ว สาเหตทุี่ขายเพราะยงั
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ ซึ่งเดิมบริษัทคาดว่าจะเกิดโรงไฟฟ้าพลงังานขยที่จังหวดัล าปาง แต่
เนื่องจากติดขัน้ตอนและปัญหาคอ่นข้างมาก โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองชมุชน ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ขายให้กบันกัลงทนุท่ี
มีความสนใจ 

9. นายปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล ได้สอบถามว่า การที่ที่ตัง้บริษัทอยู่ที่อาคารไซมิส ไม่ทราบว่าบริษัทยงัมี
ความสมัพนัธ์กบับริษัท ไซมิส แอสเสท จ ากดั อยา่งไร 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับบริษัท ไซมิส แอสเสท จ ากัด บริษัท
เพียงแคเ่ช่าสถานท่ีเพื่อเป็นท่ีตัง้ส านกังานของบริษัทเทา่นัน้ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม  

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิเร่ืองดงักลา่ว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะถือ
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ          ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทและ
บริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

 
 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 

จ านวนราย 161 4 3 168 
จ านวนหุ้น 3,505,306,998 768,820 3,280,000 3,509,355,818 
ร้อยละ 99.8846 0.0219 0.0934 100.00 

หมายเหต ุ:  ก่อนเร่ิมลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 9 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 15,334,856 หุ้น 

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัท
ย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 และการงดจ่ายเงินปัน
ผล 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นข้อก าหนดที่
ชดัเจน โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทผลการด าเนินงานงวดประจ าปี 2559 บริษัทมีผลก าไรสทุธิจ านวน 80.85 ล้านบาท และงบการเงินรวมยงัคงมี
ผลขาดทนุสะสมคงเหลอือีกจ านวน 290.20 ล้านบาท จึงไมอ่ยูว่ิสยัที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

1. นายทองอินทร์ แสงงาม ได้สอบถามว่า บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจ านวน 290.20 ล้านบาทนัน้ ไม่
ทราบวา่มีมานานหรือยงั และเมื่อไหร่ถึงจะล้างขาดทนุสะสมได้และมีก าไร 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้พยายามคิดรูปแบบการล้างขาดทุนสะสมในหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งจากเดิมบริษัทคาดว่าถ้าการเพิ่มทุนเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะด าเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุน
สะสม แตเ่มื่อบริษัทไมส่ามารถด าเนินการเพิ่มทนุได้ตามเปา้หมายการล้างขาดทนุสะสมก็จะท าได้ยากขึน้ ซึง่บริษัท
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางคณะกรรมการบริษัทก็มีการหารือถึงวิธีที่จะสามารถล้างขาดทนุสะสมได้ แต่ในขณะเดียวกนั
บริษัทก็มีการลงทนุในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม และมองหาธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบับริษัทอีกด้วย 

2. นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ได้สอบถามวา่ ถ้ามีก าไร แตม่ีขาดทนุสะสมก็ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่
ถ้ามีก าไร แตม่ีสว่นต ่ามลูคา่หุ้นสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ 

นางสาวณิชชา มีสขุ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ตามหลกักฎหมายการจ่ายเงินปันผล
จะต้องมาจากก าไร  ซึ่งไม่ได้ก าหนดเร่ืองส่วนต ่ามูลค่าหุ้น ถ้าจะมีการจ่ายเงินปันผลหากบริษัทมีขาดทุนสะสม
จะต้องล้างขาดทนุสะสมให้หมดไปก่อนจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิเร่ืองดงักลา่ว โดยการลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะถือ
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ          ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติไม่จดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัท
ยอ่ยของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยเสยีง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 160 7 2 169 
จ านวนหุ้น 3,505,047,804 1,258,820 3,050,000 3,509,356,624 
ร้อยละ 99.8772 0.0358 0.0869 100.00 

หมายเหต ุ:  ก่อนเร่ิมลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 806 หุ้น 

ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่ งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการประชุม
ในวาระนีแ้ทน เนื่องจากในวาระนี ้ประธานฯ เป็นหนึง่ในกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รองประธาน ฯ ได้แถลงตอ่ที่
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทปัจจุบนัมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 8 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มี
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้    

1)  นายสมชาย   มีเสน ประธานกรรมการ 
2)  นายจาตรุงค์  สวุรรณน้อย กรรมการ 
3) นายพงษ์สทุธิ พืน้แสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

1. นายทองอินทร์ แสงงาม ได้สอบถามว่า บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจ านวน 290.20 ล้านบาทนัน้ ไม่
ทราบวา่มีมานานหรือยงั และเมื่อไหร่ถึงจะล้างขาดทนุสะสมได้และมีก าไร 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้พยายามคิดรูปแบบการล้างขาดทุนสะสมในหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งจากเดิมบริษัทคาดว่าถ้าการเพิ่มทุนเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะด าเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุน
สะสม แตเ่มื่อบริษัทไมส่ามารถด าเนินการเพิ่มทนุได้ตามเปา้หมายการล้างขาดทนุสะสมก็จะท าได้ยากขึน้ ซึง่บริษัท
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางคณะกรรมการบริษัทก็มีการหารือถึงวิธีที่จะสามารถล้างขาดทนุสะสมได้ แต่ในขณะเดียวกนั
บริษัทก็มีการลงทนุในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม และมองหาธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบับริษัทอีกด้วย 

2. นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ได้สอบถามวา่ ถ้ามีก าไร แตม่ีขาดทนุสะสมก็ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่
ถ้ามีก าไร แตม่ีสว่นต ่ามลูคา่หุ้นสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ 

นางสาวณิชชา มีสขุ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ตามหลกักฎหมายการจ่ายเงินปันผล
จะต้องมาจากก าไร  ซึ่งไม่ได้ก าหนดเร่ืองส่วนต ่ามูลค่าหุ้น ถ้าจะมีการจ่ายเงินปันผลหากบริษัทมีขาดทุนสะสม
จะต้องล้างขาดทนุสะสมให้หมดไปก่อนจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิเร่ืองดงักลา่ว โดยการลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะถือ
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ          ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติไม่จดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัท
ยอ่ยของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยเสยีง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 160 7 2 169 
จ านวนหุ้น 3,505,047,804 1,258,820 3,050,000 3,509,356,624 
ร้อยละ 99.8772 0.0358 0.0869 100.00 

หมายเหต ุ:  ก่อนเร่ิมลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 806 หุ้น 

ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่ งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการประชุม
ในวาระนีแ้ทน เนื่องจากในวาระนี ้ประธานฯ เป็นหนึง่ในกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รองประธาน ฯ ได้แถลงตอ่ที่
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทปัจจุบนัมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 8 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มี
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้    

1)  นายสมชาย   มีเสน ประธานกรรมการ 
2)  นายจาตรุงค์  สวุรรณน้อย กรรมการ 
3) นายพงษ์สทุธิ พืน้แสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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ในการนี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแตล่ะทา่น 
อนัจะเป็นก าลงัส าคญัที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการให้สามารถด าเนินไปตาม
แนวทางและบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตามเดิม   

รองประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

รองประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองดงักลา่ว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะ
ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติ ให้แต่งตัง้นายสมชาย มีเสน, นายจาตุรงค์ สุวรรณน้อย และ      
นายพงษ์สทุธิ พืน้แสน กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

1)  นายสมชาย มีเสน ประธานกรรมการ  

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 158 7 4 169 
จ านวนหุ้น 3,504,797,404 1,249,220 3,310,000 3,509,356,624 
ร้อยละ 99.8700 0.0355 0.943 100.00 

   2)  นายจาตรุงค์ สวุรรณน้อย กรรมการ 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 158 7 4 169 
จ านวนหุ้น 3,504,797,404 1,249,220 3,310,000 3,509,356,624 
ร้อยละ 99.8700 0.0355 0.943 100.00 

   3)  นายพงษ์สทุธิ พืน้แสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 158 7 4 169 
จ านวนหุ้น 3,504,797,404 1,249,220 3,310,000 3,509,356,624 
ร้อยละ 99.8700 0.0355 0.0943 100.00 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

รองประธานฯ ได้แถลงว่า  ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ได้ก าหนดให้มีรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทน
เช่นเดียวกนักบัปี 2559 โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชุมต่อครัง้
ในทกุครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ  

เนื่องจากในปี 2559 บริษัทอยูร่ะหวา่งการด าเนินการพิจารณาการเข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานและธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าธุรกิจที่บริษัทประกอบการในปัจจุบัน โดยบริษัทจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั จึงท าให้ในปี 2559 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมากกว่าปี 2558 ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 
1,100,000 บาท ซึ่งเกินวงเงินที่ได้ขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น และคาดว่าในปี 2560 บริษัทจะยงัคงมีการพิจารณาการ
เข้าลงทุนในธุรกิจพลงังานและธุรกิจอื่นๆ มากขึน้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรเพิ่มวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึน้จากเดิม 800,000 บาท เป็น 1,200,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า
บริษัทยงัคงอตัราค่าตอบแทนไว้เท่าเดิม แต่มีการขยายวงเงินเพื่อรองรับการประชุมที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ จึงเห็นว่า
ค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัท และสามารถเทียบเคียงกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัได้ โดยอตัราคา่เบีย้ประชมุและวงเงินคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 เป็นดงันี ้

                 หนว่ย : บาท/คน/ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 ปี 2559 
ประธาน 
กรรมการ 

15,000 
 8,000 

15,000 
8,000 

วงเงินคา่ตอบแทน ไมเ่กิน (บาท) 1,200,000 800,000 

คณะกรรมการพิจาณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดข้างต้น ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาโดยค านงึถึงความเหมาะสมด้านตา่งๆ อยา่งครบถ้วนแล้ว  

รองประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

1. นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการว่าสามารถด าเนินการใน
รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะค่าเบีย้ประชุมก็ได้ เช่น การให้ ESOP เป็นต้น และการที่ขออนุมตัิเพิ่มวงเงินค่าตอบแทน
จาก 800,000 บาท มาเป็น 1,200,000 บาท เพิ่มขึน้อีก 50% นัน้ ขอเป็นการก าหนดค่าตอบแทนของปี 2560 เป็น
วงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท แต่จะใช้จ่ายจริงไม่เกิน 800,000 บาท หรือไม่ถึง 1,200,000 บาท ก็สามารถท าได้ 
และขอเสนอให้การลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ยกการพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
และการให้สตัยาบนัคา่ตอบแทนกรรมการของปี 2559 ออกจากกนั 

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ขออนุมัติค่าเบีย้
ประชุมในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งขึน้อยู่กับภารกิจหรือเร่ืองจ าเป็นที่บริษัทจะต้องเรียกประชุม ซึ่งในปีที่
ผา่นมาบริษัทมีการประชมุผู้ ถือหุ้นหลายครัง้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียกประชมุคณะกรรมการมากขึน้ 

2. นายฮัง้ใช้ อคัควสักุล ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า การให้สตัยาบนัค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ครัง้นีผ้ม
ถือวา่ไม่ถกูต้อง เพราะทราบอยูแ่ล้วมีการจ่ายเกิน แล้วมาแก้ปัญหาหาทางออกคา่ตอบแทนให้กบัตวัเองโดยการให้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

รองประธานฯ ได้แถลงว่า  ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ได้ก าหนดให้มีรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทน
เช่นเดียวกนักบัปี 2559 โดยกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชุมต่อครัง้
ในทกุครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ  

เนื่องจากในปี 2559 บริษัทอยูร่ะหวา่งการด าเนินการพิจารณาการเข้าลงทนุในธุรกิจพลงังานและธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าธุรกิจที่บริษัทประกอบการในปัจจุบัน โดยบริษัทจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั จึงท าให้ในปี 2559 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมากกว่าปี 2558 ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 
1,100,000 บาท ซึ่งเกินวงเงินที่ได้ขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น และคาดว่าในปี 2560 บริษัทจะยงัคงมีการพิจารณาการ
เข้าลงทุนในธุรกิจพลงังานและธุรกิจอื่นๆ มากขึน้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรเพิ่มวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึน้จากเดิม 800,000 บาท เป็น 1,200,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า
บริษัทยงัคงอตัราค่าตอบแทนไว้เท่าเดิม แต่มีการขยายวงเงินเพื่อรองรับการประชุมที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ จึงเห็นว่า
ค่าตอบแทนจ านวนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัท และสามารถเทียบเคียงกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัได้ โดยอตัราคา่เบีย้ประชมุและวงเงินคา่ตอบแทนส าหรับปี 2560 เป็นดงันี ้

                 หนว่ย : บาท/คน/ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 ปี 2559 
ประธาน 
กรรมการ 

15,000 
 8,000 

15,000 
8,000 

วงเงินคา่ตอบแทน ไมเ่กิน (บาท) 1,200,000 800,000 

คณะกรรมการพิจาณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดข้างต้น ซึง่คณะกรรมการได้พิจารณาโดยค านงึถึงความเหมาะสมด้านตา่งๆ อยา่งครบถ้วนแล้ว  

รองประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

1. นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการว่าสามารถด าเนินการใน
รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะค่าเบีย้ประชุมก็ได้ เช่น การให้ ESOP เป็นต้น และการที่ขออนุมตัิเพิ่มวงเงินค่าตอบแทน
จาก 800,000 บาท มาเป็น 1,200,000 บาท เพิ่มขึน้อีก 50% นัน้ ขอเป็นการก าหนดค่าตอบแทนของปี 2560 เป็น
วงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท แต่จะใช้จ่ายจริงไม่เกิน 800,000 บาท หรือไม่ถึง 1,200,000 บาท ก็สามารถท าได้ 
และขอเสนอให้การลงคะแนนเสียงในวาระนีแ้ยกการพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
และการให้สตัยาบนัคา่ตอบแทนกรรมการของปี 2559 ออกจากกนั 

นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รองประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ขออนุมัติค่าเบีย้
ประชุมในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งขึน้อยู่กับภารกิจหรือเร่ืองจ าเป็นที่บริษัทจะต้องเรียกประชุม ซึ่งในปีที่
ผา่นมาบริษัทมีการประชมุผู้ ถือหุ้นหลายครัง้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียกประชมุคณะกรรมการมากขึน้ 

2. นายฮัง้ใช้ อคัควสักุล ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า การให้สตัยาบนัค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ครัง้นีผ้ม
ถือวา่ไม่ถกูต้อง เพราะทราบอยูแ่ล้วมีการจ่ายเกิน แล้วมาแก้ปัญหาหาทางออกคา่ตอบแทนให้กบัตวัเองโดยการให้
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สตัยาบนัเป็นเร่ืองที่ไม่ถกูต้อง และขอกราบเรียนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เร่ือง
นีไ้ม่นา่เกิดขึน้กบับริษัท และการขอเอาไว้เกิน 1,200,000 บาท แต่จะใช้แค ่800,000 บาท เพราะคราวที่แล้วบริษัท
ยงัใช้เกิน ฉะนัน้การเรียกร้องจริยธรรมในการรับรองรายงานการประชุมก็ไร้ผล การบริหารงานของทา่นก็ไม่ถกูต้อง 
และสว่นการจะรับผิดชอบอยา่งไร ผู้บริหารและคณะกรรมการที่รับเงินไปแล้วควรคืนเงิน แต่ถ้าโหวตผา่นก็ไมเ่ป็นไร 
อย่างน้อยที่สดุขอให้เพื่อนในห้องประชุมโหวตไม่เห็นด้วย สว่นคะแนนเสียงจะพอหรือไม่พอ แต่เป็นการแสดงออก
ทางสทิธิความเป็นเจ้าของของบริษัท แสดงออกถึงความถกูต้องเร่ืองของธรรมาภิบาล หลกัเกณฑ์ที่เรารณรงค์กนัอยู ่
และขออนญุาตประธานฯ ในท่ีประชมุโปรดพิจารณาวาระนีใ้ห้เป็นส าคญั 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

ประธานฯ ได้กลบัเข้ามาด าเนินการประชมุตอ่ พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามที่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ให้แยกบตัรลงคะแนนเสียงการขออนมุติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และการให้สตัยาบนัค่าตอบแทนกรรมการ
ของปี 2559 ออกจากกนั ดงันัน้ ขอให้ที่ประชุมใช้บตัรลงคะแนนเสียงของวาระที่ 6 ในการลงคะแนนเสยีงพิจารณา
และอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2560  และใช้บตัรลงคะแนนเสยีงของวาระท่ี 8 วาระอื่นๆ ในการลงคะแนนเสยีง
พิจารณาให้สตัยาบนัคา่ตอบแทนกรรมการของปี 2559 แทน 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 โดยการลงคะแนนเสียง
ในวาระนีจ้ะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ        ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สองในสาม ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 142 26 2 170 
จ านวนหุ้น 3,468,579,809 37,776,219 3,000,806 3,509,356,834 
ร้อยละ 98.8380 1.0764 0.0855 100.00 

และพร้อมกนันี ้ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาให้สตัยาบนัค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 ที่
เพิ่มขึน้เกินวงเงินท่ีได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ด้วย โดยการลงคะแนนเสยีงในวาระ
นีจ้ะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ        ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้สตัยาบนัคา่ตอบแทนกรรมการของปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่สองในสาม ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 153 17 0 170 
จ านวนหุ้น 3,489,349,090 20,007,744 0 3,509,356,834 
ร้อยละ 99.4298 0.5701 0.00 100.00 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ระเบียบวาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ  แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2560 บริษัทยังคงคัดเลือกผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิล้ย ู
ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ยดงันี ้    

รายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

1) นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4387 หรือ 
2) นายเชิดสกลุ อ้นมงคล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7195 หรือ 
3) นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอดุมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4996 หรือ 
4)  นางสาววราภรณ์ อินทรประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7881 

และผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 
1) นางสาวชลธิชา เลศิวิไล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12258 หรือ 
2) นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนพุงษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12261 หรือ 
3) นางสาวณชญัญา บงกชปรีชาพาณิช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12028 
และพจิารณาก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ดงันี ้

บริษัท ค่าสอบบัญช ี
ปี 2560 ปี 2559 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 1,200,000 1,190,000 
  

ทัง้นี ้นอกจากคา่ตอบแทนในรูปคา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ ดงักลา่วตามข้างต้นแล้ว ทัง้ 
บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 7 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้
เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ เก่ียวข้อง ตามพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 
2535 

ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ได้สอบถามว่า จากการอ่านหนงัสือเชิญประชุมแล้วพบว่า รายละเอียดของ
ผู้สอบบญัชีไมค่่อยครบถ้วน และไมท่ราบวา่คณุวรรญา พทุธเสถียรเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที่เท่าไรแล้ว แต่
ละท่านเคยให้ความเห็นบ้างหรือไม่และให้ความเห็นมาก่ีปีแล้ว ควรจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาด้วย 
และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรายไตรมาสๆละเท่าไร รายปีเท่าไร และที่ขออนมุตัิ 1,200,000 บาทนัน้ ครอบคลมุทัง้
หมดแล้วใช่หรือไม ่

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อซกัถามว่า ค่าสอบบญัชี
จ านวน 1,200,000 บาท ประกอบไปด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทจ านวน 610,000 บาท ค่าสอบบัญชีของ MSP 
จ านวน 250,000 บาท และค่าสอบบัญชีของ MJC จ านวน 340,000 บาท ค่าสอบบญัชีรวมทัง้ 3 บริษัทเป็นเงิน
จ านวน 1,200,000 บาท ซึ่งปีที่แล้วเรามีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทคือ บริษัท ไซมิสทริค จ ากัด ค่าสอบบญัชีจ านวน 
80,000 บาท และบริษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริค จ ากดั คา่สอบบญัชีจ านวน 310,000 บาท แตปี่นีไ้มม่ีสถานะเป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัทแล้ว  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ระเบียบวาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ  แถลงต่อท่ีประชุมว่า ปี 2560 บริษัทยังคงคัดเลือกผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิล้ย ู
ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ยดงันี ้    

รายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

1) นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4387 หรือ 
2) นายเชิดสกลุ อ้นมงคล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7195 หรือ 
3) นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอดุมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4996 หรือ 
4)  นางสาววราภรณ์ อินทรประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7881 

และผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 
1) นางสาวชลธิชา เลศิวิไล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12258 หรือ 
2) นางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนพุงษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12261 หรือ 
3) นางสาวณชญัญา บงกชปรีชาพาณิช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12028 
และพจิารณาก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ดงันี ้

บริษัท ค่าสอบบัญช ี
ปี 2560 ปี 2559 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 1,200,000 1,190,000 
  

ทัง้นี ้นอกจากคา่ตอบแทนในรูปคา่สอบบญัชีและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ ดงักลา่วตามข้างต้นแล้ว ทัง้ 
บริษัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 7 คนตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้
เสียอื่นใดกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ เก่ียวข้อง ตามพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 
2535 

ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ 

1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ได้สอบถามว่า จากการอ่านหนงัสือเชิญประชุมแล้วพบว่า รายละเอียดของ
ผู้สอบบญัชีไมค่่อยครบถ้วน และไมท่ราบวา่คณุวรรญา พทุธเสถียรเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที่เท่าไรแล้ว แต่
ละท่านเคยให้ความเห็นบ้างหรือไม่และให้ความเห็นมาก่ีปีแล้ว ควรจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาด้วย 
และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรายไตรมาสๆละเท่าไร รายปีเท่าไร และที่ขออนมุตัิ 1,200,000 บาทนัน้ ครอบคลมุทัง้
หมดแล้วใช่หรือไม ่

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ตอบข้อซกัถามว่า ค่าสอบบญัชี
จ านวน 1,200,000 บาท ประกอบไปด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทจ านวน 610,000 บาท ค่าสอบบัญชีของ MSP 
จ านวน 250,000 บาท และค่าสอบบัญชีของ MJC จ านวน 340,000 บาท ค่าสอบบญัชีรวมทัง้ 3 บริษัทเป็นเงิน
จ านวน 1,200,000 บาท ซึ่งปีที่แล้วเรามีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทคือ บริษัท ไซมิสทริค จ ากัด ค่าสอบบญัชีจ านวน 
80,000 บาท และบริษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริค จ ากดั คา่สอบบญัชีจ านวน 310,000 บาท แตปี่นีไ้มม่ีสถานะเป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัทแล้ว  
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2. นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า  ขอฝากประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่า
สอบบญัชีด้วย ถ้าหากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้คา่สอบบญัชีจะเรียกเก็บขึน้ด้วยหรือไม่ 

ประธานฯ ได้แจ้งวา่ ขอรับเป็นข้อสงัเกต 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิเร่ืองดงักล่าว  โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะถือ
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ  

มติที่ประชมุ         ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
ด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง รวม 
จ านวนราย 158 9 3 170 
จ านวนหุ้น 3,501,951,408 4,165,426 3,240,000 3,509,356,834 
ร้อยละ 99.7889 0.1186 0.0923 100.00 

ระเบียบวาระที่ 8   เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้น
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้   

ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม ่

1. นายนิรันดร์ พงษ์กล า่ ได้สอบถามว่า การที่บริษัทได้จ่ายเงินมดัจ าการซือ้หุ้นของ PPTC ไปแล้ว 100 
ล้านบาทแล้ว และปัจจุบนัอยู่ระหวา่งรอการอนมุตัิจากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินนัน้ หากบริษัทได้รับการอนมุตัิก็ต้อง
ช าระเงินจ านวนประมาณ 300 กวา่ล้านบาท ทัง้นีไ้มท่ราบวา่บริษัทมีแผนส ารองหรือไมห่ากบริษัทไมส่ามารถหาเงิน
จ านวนดงักลา่วมาช าระคา่หุ้นของ PPTC ได้ทนั 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทมีการส ารองเงินสว่นท่ีจะต้องช าระคา่หุ้นของ PPTC เอาไว้แล้ว 

2. นายนิรันดร์ พงษ์กล า่ ได้สอบถามวา่ การยกเลกิการลงทนุในโรงไฟฟา้ที่ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า ตามที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (FA) ได้เข้าศกึษาในรายละเอียดแล้ว 
มีความเห็นวา่ไมคุ่้มกบัการลงทนุ คณะกรรมการจึงมีความเห็นตาม FA บริษัทจึงได้สละสทิธ์ิเข้าลงทนุในโรงไฟฟา้ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ น 

3. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ได้สอบถามวา่ อยากให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ" 
(Opportunity Day) บ้าง เพื่อที่กรรมการ ผู้บริหาร จะได้พบปะกบัผู้ลงทนุบ้าง และอยากให้บริษัทแก้ไขในรายงาน
การประชมุเก่ียวกบัการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิและเสยีงควรใช้ค าวา่ “ผู้ ถือหุ้นมาเข้าประชุม” แต่
ผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทจึงควรใช้ค าวา่ “ผู้มาเข้าร่วมประชมุ” 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)24
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ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า ขอรับไว้เป็นข้อสงัเกต และจะน าไปพิจารณากบัข้อกฎหมายก่อน และ
จะด าเนินการแก้ไข 

4. นางสาวสพุร ปทุมสุวรรณวดี ได้สอบถามว่า ท าไมบริษัทถึงมีการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ 
และผู้ ถือหุ้นมีโอกาสที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทบ้างหรือไม่ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทขอรับเร่ืองการเยี่ยมชมกิจการเอาไว้ก่อน และจะน าไปสอบถามยงั
บริษัทที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนว่าสามารถให้ผู้ ถือหุ้นเข้าไปเย่ียมชมได้หรือไม่ หรือมากน้อยเพียงใด และสาเหตุที่
บริษัทต้องจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ใหม ่เนื่องจากวนัท่ีบริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้วมบีริษัทจดทะเบียนจดั
ประชุมตรงกนักบับริษัทเป็นจ านวนมากจึงท าให้ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุได้น้อยมากและท าให้องค์ประชมุไม่ครบ 
จึงต้องด าเนินการจดัประชมุใหมอ่ีกครัง้ 

5. นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ การจดัประชมุในคราวหน้าแนะน าให้พิจารณาจดั
ประชุมวนัเสาร์ซึ่งจะได้ไม่ตรงกบับริษัทอื่น และอาจจะใช้ห้องประชุมของสถานการศกึษา หรือโรงพยาบาลเพื่อจะ
ไม่ต้องแย่งการใช้ห้องประชุมของโรงแรม ซึ่งมีบางบริษัทไปจดัประชุมที่ห้องประชุมของโรงพยาบาล และเป็นการ
สนบัสนนุรายได้ให้กบัโรงพยาบาล และเพื่อให้โรงพยาบาลน ารายได้ไปใช้พฒันาตอ่ได้ สว่นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สง่
บตัรลงคะแนนแต่บริษัทไปบนัทึกว่าเห็นด้วย ดงันัน้ ขอเสนอแนะว่าบริษัทควรมีการเพิ่มบรรทดัในการแจ้งคะแนน
เสยีงวา่ผู้ไมส่ง่บตัรมีจ านวนเทา่ใด ซึง่จะท าให้การประชมุมีความชดัเจนขึน้ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทขอรับไว้เป็นข้อสงัเกต 

 6. นางองัศมุาล ีมลูน้อย ได้สอบถามวา่ บริษัทมีนโยบายอะไรที่จะสามารถช่วยให้ราคาหุ้นขึน้ไปสงูกว่า
นีอ้ีกหรือไม ่เนื่องจากผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่จะถือหุ้นท่ีอยูร่าคาสงูกวา่ราคาตลาด ณ ปัจจบุนั 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่สามารถด าเนินการได้ คือ 
ด าเนินการให้กิจการมีความเติบโต ซึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่จะท าให้บริษัทได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีขึน้ เพื่อท่ีจะสง่ผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีการปรับตวัขึน้ 

6. นายธารา ชลปราณี ได้มีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกต ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 1. ตามที่ผู้ ถือหุ้ นท่านหนึ่งได้ตัง้ข้อสังเกตเร่ืองการเข้าร่วมประชุมกับการเข้าประชุมนัน้ ผมมี
ข้อสงัเกตเพิ่มเติม ผู้ เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ที่ไม่ได้ถือหุ้นแต่เข้ามาสงัเกตการณ์ แต่ผู้ เข้าร่วมประชุมแปลว่าท่าน
ประธานฯ เชิญให้มาเข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีสถานะเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชุมเท่านัน้ และที่ประธานฯ จะไปพิจารณาข้อกฎหมายนัน้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนก็จะพบว่าเข้า
ประชมุเป็นสว่นใหญ่  

ข้อ 2. ผมขอให้ความเห็นเก่ียวกบัล าดบัของระเบียบวาระการประชุม เรามีระเบียบวาระที่ 5 พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ ค าว่าแต่งตัง้ใหม่ตามวาระคือการครบวาระ
ของกรรมการชุดเดิม ซึง่ยงัวาระอื่นๆ ท่ีพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 และพิจารณาอนมุตัิ
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นวาระถดัไป ในส่วนนีไ้ด้รับการอนุมตัิจากที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อน ามาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่งยังไม่ผ่านการลงมติเลย แต่บริษัทมีการ
เปลีย่นแปลงกรรมการแล้ว ซึง่ผมคิดวา่การเรียงล าดบัวาระแบบนีม้นัไมเ่หมาะสม มนัควรจะเรียงล าดบัใหม ่เช่น 

วาระท่ี 1  ประธานฯ มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ 
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วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงาน 
วาระท่ี 3  อนมุตัิงบการเงิน 
วาระท่ี 4  อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี 
วาระท่ี 5  อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 6  เลอืกตัง้กรรมการ 
ยกเว้นมีวาระเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มทนุ การออกหุ้นกู้  ให้เป็นวาระก่อนการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ซึง่ขอฝาก

ให้คณะกรรมการพิจารณา 
ข้อ 3. การซือ้หุ้น R-EEP ในสดัสว่นร้อยละ 20 ตามมติคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 27 ก.ค. 2559 จดะเบียน

เข้าเป็นผู้ ถือหุ้น R-EEP เมื่อวนัท่ี 1 ส.ค. 2559 และ เมื่อวนัท่ี 16 ธ.ค. 2559 มีการน าหุ้น R-EEP ไปเป็นหลกัประกนั
การขอสนิเช่ือ และเมือวนัท่ี 3 ก.พ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติสละสทิธิการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ R-EEP จึงท า
ให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากเดิม 20% เหลือ 10% อยากทราบว่าตอนที่บริษัทเข้าไปลงทนุใน R-EEP 
บริษัททราบมาก่อนหรือไม่ว่า R-EEP จะมีการเพิ่มทุน และการที่บริษัทเข้าลงทุนใน R-EEP แต่ขายเงินลงทุนใน 
SMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจดัตัง้ขึน้มาเพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะเหมือนกนั แต่เนื่องจากมี
ปัญหาเร่ืองสิง่แวดล้อมและมวลชน ซึง่เร่ืองดงักลา่วอาจจะเกิดกบั R-EEP ก็ได้ 

ข้อ 4.  ผมขอตัง้ข้อสงัเกตว่า บริษัทมีการเปลีย่นแปลงประธานกรรมการคอ่นข้างบ่อย การเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการบ่อยๆ จะสง่ผลให้ผลการด าเนินการของบริษัทไมม่ีประสิทธิภาพ และผลประกอบการไม่ดี ท าให้
บริษัทประสบปัญหาไมส่ามารถด าเนินการตามแผนงานได้ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทขอรับข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกตเอาไว้พิจารณา ส่วนเร่ืองการ
เรียงล าดับระเบียบวาระนัน้บริษัทจะน าไปพิจารณา ส่วนเร่ืองการขายเงินลงทุนใน SMT ที่จังหวัดล าปางนัน้ 
เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการ COD นัน้น่าจะเกิดได้ยาก เพราะมีการคดัค้านจากชุมชนและไม่มีความ
คืบหน้าในการจดัสร้างโรงไฟฟ้า และการท่ีบริษัทไปลงทนุใน R-EEP นัน้ ในระยะแรกได้มีการจดัสร้างโรงงานแล้ว 
รอการติดตัง้เคร่ืองจกัร ซึ่งปัจจุบนัมีการติตัง้เคร่ืองจกัรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอการ COD เท่านัน้ สว่นรายละเอียด
การขอสละสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP นัน้ ขอให้นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้
อธิบาย 

นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายถึงการสละสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุน
ของ R-EEP นัน้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติสละสิทธิซือ้หุ้น
เพิ่มทุนของ R-EEP เนื่องจากบริษัทจะต้องส ารองเงินเพิ่มทุนที่มีอยู่ไว้ส าหรับการช าระค่าหุ้นของบริษัท พีพีทีซี 
จ ากดั (“PPTC”) เพื่อป้องกนัการถกูริบเงินมดัจ าที่ได้วางไปแล้วจ านวน 100 ล้านบาท หากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน
ของ PPTC อนมุตัิให้ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถโอนหุ้นให้กบัผู้ลงทนุรายใหม่ได้ในช่วงเวลาเดียวกบัที่ R-EEP เพิม่ทนุ ซึ่ง
บริษัทได้เจรจาขอเลื่อนการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ออกเป็นภายหลงัจากที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก RO 
เรียบร้อย ซึง่ทาง R-EEP ไมไ่ด้ขยายระยะเวลาการช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุให้กบับริษัท บริษัทจึงต้องสละสทิธิ 

7. นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ได้สอบถามวา่ MAX-W2 และ MAX-W3 เป็นอยา่งไรบ้าง MAX-W2 อยูใ่น
ขัน้ตอนไหน จะมีการใช้สิทธิไหม และ MAX-W3 เหลืออยู่จ านวนเท่าไร และบริษัทจะมีการออก MAX-W4 อีก
หรือไม ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า ขอรับไว้เป็นข้อสงัเกต และจะน าไปพิจารณากบัข้อกฎหมายก่อน และ
จะด าเนินการแก้ไข 

4. นางสาวสพุร ปทุมสุวรรณวดี ได้สอบถามว่า ท าไมบริษัทถึงมีการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ 
และผู้ ถือหุ้นมีโอกาสที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทบ้างหรือไม่ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทขอรับเร่ืองการเยี่ยมชมกิจการเอาไว้ก่อน และจะน าไปสอบถามยงั
บริษัทที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนว่าสามารถให้ผู้ ถือหุ้นเข้าไปเย่ียมชมได้หรือไม่ หรือมากน้อยเพียงใด และสาเหตุที่
บริษัทต้องจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ใหม ่เนื่องจากวนัท่ีบริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้วมบีริษัทจดทะเบียนจดั
ประชุมตรงกนักบับริษัทเป็นจ านวนมากจึงท าให้ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุได้น้อยมากและท าให้องค์ประชมุไม่ครบ 
จึงต้องด าเนินการจดัประชมุใหมอ่ีกครัง้ 

5. นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี ได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ การจดัประชมุในคราวหน้าแนะน าให้พิจารณาจดั
ประชุมวนัเสาร์ซึ่งจะได้ไม่ตรงกบับริษัทอื่น และอาจจะใช้ห้องประชุมของสถานการศกึษา หรือโรงพยาบาลเพื่อจะ
ไม่ต้องแย่งการใช้ห้องประชุมของโรงแรม ซึ่งมีบางบริษัทไปจดัประชุมที่ห้องประชุมของโรงพยาบาล และเป็นการ
สนบัสนนุรายได้ให้กบัโรงพยาบาล และเพื่อให้โรงพยาบาลน ารายได้ไปใช้พฒันาตอ่ได้ สว่นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สง่
บตัรลงคะแนนแต่บริษัทไปบนัทึกว่าเห็นด้วย ดงันัน้ ขอเสนอแนะว่าบริษัทควรมีการเพิ่มบรรทดัในการแจ้งคะแนน
เสยีงวา่ผู้ไมส่ง่บตัรมีจ านวนเทา่ใด ซึง่จะท าให้การประชมุมีความชดัเจนขึน้ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทขอรับไว้เป็นข้อสงัเกต 

 6. นางองัศมุาล ีมลูน้อย ได้สอบถามวา่ บริษัทมีนโยบายอะไรที่จะสามารถช่วยให้ราคาหุ้นขึน้ไปสงูกว่า
นีอ้ีกหรือไม ่เนื่องจากผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่จะถือหุ้นท่ีอยูร่าคาสงูกวา่ราคาตลาด ณ ปัจจบุนั 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่สามารถด าเนินการได้ คือ 
ด าเนินการให้กิจการมีความเติบโต ซึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่จะท าให้บริษัทได้รับ
ผลตอบแทนที่ดขีึน้ เพื่อท่ีจะสง่ผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีการปรับตวัขึน้ 

6. นายธารา ชลปราณี ได้มข้ีอสอบถาม ข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกต ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 1. ตามที่ผู้ ถือหุ้ นท่านหนึ่งได้ตัง้ข้อสังเกตเร่ืองการเข้าร่วมประชุมกับการเข้าประชุมนัน้ ผมมี
ข้อสงัเกตเพิ่มเติม ผู้ เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ที่ไม่ได้ถือหุ้นแต่เข้ามาสงัเกตการณ์ แต่ผู้ เข้าร่วมประชุมแปลว่าท่าน
ประธานฯ เชิญให้มาเข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีสถานะเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชุมเท่านัน้ และที่ประธานฯ จะไปพิจารณาข้อกฎหมายนัน้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนก็จะพบว่าเข้า
ประชมุเป็นสว่นใหญ่  

ข้อ 2. ผมขอให้ความเห็นเก่ียวกบัล าดบัของระเบียบวาระการประชุม เรามีระเบียบวาระที่ 5 พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ ค าว่าแต่งตัง้ใหม่ตามวาระคือการครบวาระ
ของกรรมการชุดเดิม ซึง่ยงัวาระอื่นๆ ท่ีพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 และพิจารณาอนมุตัิ
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นวาระถดัไป ในส่วนนีไ้ด้รับการอนุมตัิจากที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อน ามาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่งยังไม่ผ่านการลงมติเลย แต่บริษัทมีการ
เปลีย่นแปลงกรรมการแล้ว ซึง่ผมคิดวา่การเรียงล าดบัวาระแบบนีม้นัไมเ่หมาะสม มนัควรจะเรียงล าดบัใหม ่เช่น 

วาระท่ี 1  ประธานฯ มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ 
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วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงาน 
วาระท่ี 3  อนมุตัิงบการเงิน 
วาระท่ี 4  อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี 
วาระท่ี 5  อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 6  เลอืกตัง้กรรมการ 
ยกเว้นมีวาระเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มทนุ การออกหุ้นกู้  ให้เป็นวาระก่อนการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ซึง่ขอฝาก

ให้คณะกรรมการพิจารณา 
ข้อ 3. การซือ้หุ้น R-EEP ในสดัสว่นร้อยละ 20 ตามมติคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 27 ก.ค. 2559 จดะเบียน

เข้าเป็นผู้ ถือหุ้น R-EEP เมื่อวนัท่ี 1 ส.ค. 2559 และ เมื่อวนัท่ี 16 ธ.ค. 2559 มีการน าหุ้น R-EEP ไปเป็นหลกัประกนั
การขอสนิเช่ือ และเมือวนัท่ี 3 ก.พ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติสละสทิธิการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ R-EEP จึงท า
ให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากเดิม 20% เหลือ 10% อยากทราบว่าตอนที่บริษัทเข้าไปลงทนุใน R-EEP 
บริษัททราบมาก่อนหรือไม่ว่า R-EEP จะมีการเพิ่มทุน และการที่บริษัทเข้าลงทุนใน R-EEP แต่ขายเงินลงทุนใน 
SMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจดัตัง้ขึน้มาเพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะเหมือนกนั แต่เนื่องจากมี
ปัญหาเร่ืองสิง่แวดล้อมและมวลชน ซึง่เร่ืองดงักลา่วอาจจะเกิดกบั R-EEP ก็ได้ 

ข้อ 4.  ผมขอตัง้ข้อสงัเกตว่า บริษัทมีการเปลีย่นแปลงประธานกรรมการคอ่นข้างบ่อย การเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการบ่อยๆ จะสง่ผลให้ผลการด าเนินการของบริษัทไมม่ีประสิทธิภาพ และผลประกอบการไม่ดี ท าให้
บริษัทประสบปัญหาไมส่ามารถด าเนินการตามแผนงานได้ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทขอรับข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกตเอาไว้พิจารณา ส่วนเร่ืองการ
เรียงล าดับระเบียบวาระนัน้บริษัทจะน าไปพิจารณา ส่วนเร่ืองการขายเงินลงทุนใน SMT ที่จังหวัดล าปางนัน้ 
เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการ COD นัน้น่าจะเกิดได้ยาก เพราะมีการคดัค้านจากชุมชนและไม่มีความ
คืบหน้าในการจดัสร้างโรงไฟฟ้า และการท่ีบริษัทไปลงทนุใน R-EEP นัน้ ในระยะแรกได้มีการจดัสร้างโรงงานแล้ว 
รอการติดตัง้เคร่ืองจกัร ซึ่งปัจจุบนัมีการติตัง้เคร่ืองจกัรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รอการ COD เท่านัน้ สว่นรายละเอียด
การขอสละสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP นัน้ ขอให้นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้
อธิบาย 

นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายถึงการสละสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุน
ของ R-EEP นัน้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติสละสิทธิซือ้หุ้น
เพิ่มทุนของ R-EEP เนื่องจากบริษัทจะต้องส ารองเงินเพิ่มทุนที่มีอยู่ไว้ส าหรับการช าระค่าหุ้นของบริษัท พีพีทีซี 
จ ากดั (“PPTC”) เพื่อป้องกนัการถกูริบเงินมดัจ าที่ได้วางไปแล้วจ านวน 100 ล้านบาท หากเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน
ของ PPTC อนมุตัิให้ผู้ ถือหุ้นเดิมสามารถโอนหุ้นให้กบัผู้ลงทนุรายใหม่ได้ในช่วงเวลาเดียวกบัที่ R-EEP เพิม่ทนุ ซึ่ง
บริษัทได้เจรจาขอเลื่อนการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ออกเป็นภายหลงัจากที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก RO 
เรียบร้อย ซึง่ทาง R-EEP ไมไ่ด้ขยายระยะเวลาการช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุให้กบับริษัท บริษัทจึงต้องสละสทิธิ 

7. นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ได้สอบถามวา่ MAX-W2 และ MAX-W3 เป็นอยา่งไรบ้าง MAX-W2 อยูใ่น
ขัน้ตอนไหน จะมีการใช้สิทธิไหม และ MAX-W3 เหลืออยู่จ านวนเท่าไร และบริษัทจะมีการออก MAX-W4 อีก
หรือไม ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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MAX / รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้า 19 / 19 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ MAX-W2 จะหมดอายใุนวนัที่ 2 ส.ค. 2560 และ MAX-W3 จะหมดอายุ
ลงในวนัท่ี 19 ต.ค. 2560 และบริษัทยงัไมม่ีแผนท่ีจะออก MAX-W4 

8. นายธารา ชลปราณี ได้ข้อสอบถามว่า ตามที่บริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทนุชัว่คราว รวมกนัทัง้หมดก่ีร้อยล้าน ในเมื่อเรามีเงินท าไมถึงไมจ่่ายหนีส้ิน และท าไมถึงต้องสละสทิธิในหุ้นเพิ่ม
ทนุของ R-EEP และมีการน าเงินไปลงทนุอยา่งอื่นเพิ่มเติม และกรณีของสนามกอล์ฟ บริษัททราบหรือไมว่า่ MJC มี
ดอกเบีย้ค้างรับจ านวน 20 กว่าล้านบาทกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ MJC รายการดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือหลงัที่
บริษัทเข้าไปลงทนุใน MJC 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า การที่บริษัทสละสิทธิการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ R-EEP นัน้ เนื่องจากบริษัท
ต้องส ารองเงินสดไว้ช าระค่าหุ้นของ PPTC รายละเอียดตามที่นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนัน้ ส่วนเร่ืองสนามกอล์ฟเป็นดอกเบีย้ค้างรับระหว่าง MJC กับบริษัท หัวหิน
พฒันา จ ากดั เกิดจากภาระหนีก้่อนการเข้าลงทนุ ซึง่ปัจจบุนัได้มีการช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนแล้ว สว่นดอกเบีย้ค้าง
รับดงักลา่ว MJC ก็จะเรียกเก็บให้ครบถ้วนตอ่ไป 

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้กลา่วเสริมวา่ บริษัทรับทราบการ
เป็นหนีร้ะหว่าง MJC กับบริษัท หวัหินพฒันา จ ากัด ตัง้แต่เข้าไปตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) 
แล้ว ซึง่หนีด้งักลา่วได้มีการค านวณรวมอยู่ในการท า Due Diligence แล้ว ซึง่บริษัท หวัหินพฒันา จ ากดั กบั MJC 
ได้มีการจดัท าสญัญาช าระคา่ดอกเบีย้เมื่อเดือนธนัวาคม 2560 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตวัแทน
คณะกรรมการทุกท่านขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่มาเข้าประชุม ดงันัน้ จึงขอปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 อยา่งเป็นทางการ 

 
ประธานจึงกลา่วปิดประชมุเวลา 16.15 น. 

 

 …………………………………………………. 
    (นายสมชาย มีเสน) 
      ประธานที่ประชมุ 
 

……………………………………………… 
              (นายวราวธุ อรุโณทยั) 
        ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
               ผู้บนัทกึการประชมุ   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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MAX / รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้า 19 / 19 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ MAX-W2 จะหมดอายใุนวนัที่ 2 ส.ค. 2560 และ MAX-W3 จะหมดอายุ
ลงในวนัท่ี 19 ต.ค. 2560 และบริษัทยงัไมม่ีแผนท่ีจะออก MAX-W4 

8. นายธารา ชลปราณี ได้ข้อสอบถามว่า ตามที่บริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทนุชัว่คราว รวมกนัทัง้หมดก่ีร้อยล้าน ในเมื่อเรามีเงินท าไมถึงไมจ่่ายหนีส้ิน และท าไมถึงต้องสละสทิธิในหุ้นเพิ่ม
ทนุของ R-EEP และมีการน าเงินไปลงทนุอยา่งอื่นเพิ่มเติม และกรณีของสนามกอล์ฟ บริษัททราบหรือไมว่า่ MJC มี
ดอกเบีย้ค้างรับจ านวน 20 กว่าล้านบาทกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ MJC รายการดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือหลงัที่
บริษัทเข้าไปลงทนุใน MJC 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า การที่บริษัทสละสิทธิการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ R-EEP นัน้ เนื่องจากบริษัท
ต้องส ารองเงินสดไว้ช าระค่าหุ้นของ PPTC รายละเอียดตามที่นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้อธิบายให้ทราบไปแล้วนัน้ ส่วนเร่ืองสนามกอล์ฟเป็นดอกเบีย้ค้างรับระหว่าง MJC กับบริษัท หัวหิน
พฒันา จ ากดั เกิดจากภาระหนีก้่อนการเข้าลงทนุ ซึง่ปัจจบุนัได้มีการช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนแล้ว สว่นดอกเบีย้ค้าง
รับดงักลา่ว MJC ก็จะเรียกเก็บให้ครบถ้วนตอ่ไป 

นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้กลา่วเสริมวา่ บริษัทรับทราบการ
เป็นหนีร้ะหว่าง MJC กับบริษัท หวัหินพฒันา จ ากัด ตัง้แต่เข้าไปตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) 
แล้ว ซึง่หนีด้งักลา่วได้มีการค านวณรวมอยู่ในการท า Due Diligence แล้ว ซึง่บริษัท หวัหินพฒันา จ ากดั กบั MJC 
ได้มีการจดัท าสญัญาช าระคา่ดอกเบีย้เมื่อเดือนธนัวาคม 2560 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะตวัแทน
คณะกรรมการทุกท่านขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่มาเข้าประชุม ดงันัน้ จึงขอปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 อยา่งเป็นทางการ 

 
ประธานจึงกลา่วปิดประชมุเวลา 16.15 น. 

 

 …………………………………………………. 
    (นายสมชาย มีเสน) 
      ประธานที่ประชมุ 
 

……………………………………………… 
              (นายวราวธุ อรุโณทยั) 
        ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
               ผู้บนัทกึการประชมุ   

 
สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 5  

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 
 

 ชื่อ-นามสกุล :              นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย         

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : 

65 ปี 
กรรมการ  

การศกึษา: -  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 

-  อบรมหลกัสตูร DCP 
ประสบการณ์ท างาน : 
 

-  2556-ปัจจบุนั   
 
-  2553  

คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ  โ รง เ รียนเต รียม
อดุมศกึษาพฒันาการ 
คณะกรรมการคดัเลือกเอกชนลงทนุงานระบบไฟฟา้ 
และรับจ้างด าเนินกิจการโครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่ 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท : - กรรมการ  ตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 - ปัจจบุนั 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2559 – ปัจจบุนั 
- รองประธานกรรมการ  ตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม 2560 - ปัจจบุนั 

จ านวนครัง้เข้าร่วมประชมุณะกรรมการ ในปี 2560: 14/14  
การถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 

 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจด

ทะเบียน 
การด ารงต าแหนง่กรรมการ
ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่อง

กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน ต าแหนง่ จ านวน ต าแหนง่ 
นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย - - - - - 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 

 
   ชื่อ-นามสกุล :                นายพิทยาพล   นาถธราดล 

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : 

74 ปี 
กรรมการอิสระ  

การศกึษา : - ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์  สาขา
เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

- ปริญญาโทเกียรตินยิม เศรษฐศาสตร์การเกษตร จาก 
Mississippi State University USA 

- ปริญญาตรีเกียรตินิยม เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน : - 2547-2557  
- 2547-2557  

ที่ปรึกษา บจก. ไทยแอกโกร เอ็กซ์เซนจ์ 
ทีป่รึกษา บจก. ไทยธุรกิจการเกษตร 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท : - กรรมการอิสระ (1 วาระ) ตัง้แตว่นัท่ี 11 กรกฎาคม 2557-ปัจจบุนั           
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วันท่ี 30 เมษายน 2558 - 
ปัจจบุนั 

จ านวนครัง้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560 : 11/14  
การถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี  

 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจด

ทะเบียน 
การด ารงต าแหนง่กรรมการ
ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่อง

กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน ต าแหนง่ จ านวน ต าแหนง่ 
นายพิทยาพล นาถธราดล - - - - - 
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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 
   ชื่อ-นามสกุล :                นายธนุ  สุขบ าเพิง 

อาย ุ: 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : 

62 ปี 
กรรมการ 

การศกึษา : - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑติ สาขากฎหมายธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

- -ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ท างาน : 
 

- 2561-ปัจจบุนั  
- 2560-ปัจจบุนั  

 
- 2554-ปัจจบุนั  
- 2549-ปัจจบุนั  
- 2548-ปัจจบุนั  
- 2535-ปัจจบุนั  

 
- 2541-2557  

ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ส านกัขา่ว ที-นิวส ์
กรรมการช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย 
สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ชมุเอกชโูค 
กรรมการ บจก. มาสเตอร์ ออฟ ลอร์ 
ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ไทยนามพลาสติก 
หวัหน้าส านกังาน ส านกังานกฎหมายมหาชน
และธุรกิจ 
ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. เบตเตอร์โฮม ดี     
เวลลอปเมนท์ 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัท : - กรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 21 มิถนุายน 2559 - ปัจจบุนั           
จ านวนครัง้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560 : 11/14  
การถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี  

 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ
ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเนื่อง

กบัธุรกิจของบริษัท จ านวน ต าแหนง่ จ านวน ต าแหนง่ 
นายธน ุ สขุบ าเพิง - - 1 กรรมการ             - 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
PROXY Form A. 

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

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

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

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

ขอมอบฉนัทะให้ นาย / นาง / นางสาว  ............................................................................................  อาย ุ ......................  ปี  
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss   Age Years 
อยูบ้่านเลขท่ี ..............................  ถนน  .......................................................... ต าบล/แขวง  ...............................................  
Address  Road  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ......................................................จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย์  ...........................  
District Province Zip Code 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 
18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก 
ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018  Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 April 
2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, 
Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.  

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

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

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

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

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

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

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

ขอมอบฉนัทะให้  
Hereby appoint 

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้ เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 
กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018  Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 
April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, 
Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda: 

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General Shareholder’s Meeting  

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 และ
แผนงานปี 2561 

Agenda 2 : To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2017 and 
2018 plan. 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and 
the auditor’s report for the year ending December 31, 2017. 

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

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

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company 
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2017 as legal reserve and not to pay 
a dividend. 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 : To consider and approve the appointment of the directors in replacement of                        

those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.  

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

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

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 
 To appoint all 3 directors 

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

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 To appoint each director. 

(1) นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย  (Mr. Itthichai Arungsrisangchai) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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(2) นายพิทยาพล นาถธราดล (Mr. Pittayapol Nattaradol) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

(3) นายธน ุสขุบ าเพิง  (Mr. Tanu Sukbamphoeng) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2018. 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing 

fee for the year 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited. 
ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จนู 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ 
เมอร์เคยีว ฟอร์จนู กรุงเทพ เลขที ่1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
For the the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 
3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 

ระเบียบวาระท่ี _____ :เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

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

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

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

ระเบียบวาระท่ี _____ : เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda  : Subject : 

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

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

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

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

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

 

 เขียนที่     
 Written at 

     
วนัท่ี         เดือน          พ.ศ.   

  Date        Month        Year 
 

(1)        ข้าพเจ้า        สญัชาติ     
                I/ We        nationality                                                                                                                                             

            ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่           
            The register’s office                   

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
as being the custodian of 

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

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

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

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

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

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20 ฿ 
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 2. ช่ือ     อาย ุ           ปี อยูบ้่านเลขท่ี               
   Name                                 age                years, residing at 

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

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ 
เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held 
on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, 
Dindang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

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

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

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

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสยีง 
Total voting rights       votes  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate                in all respects.  
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
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ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General Shareholder’s Meeting  

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 และ
แผนงานปี 2561 

Agenda 2 : To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2017 and 
2018 plan. 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and 
the auditor’s report for the year ending December 31, 2017. 

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

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

 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 4 : To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company 
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2017 as legal reserve and not to pay 
a dividend. 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 : To consider and approve the appointment of the directors in replacement of                        

those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.  

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

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

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน 
 To appoint all 3 directors 

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

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 To appoint each director. 

(1) นายอิทธิชยั อรุณศรีแสงไชย  (Mr. Itthichai Arungsrisangchai) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

(2) นายพิทยาพล นาถธราดล (Mr. Pittayapol Nattaradol) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 

(3) นายธน ุสขุบ าเพิง  (Mr. Tanu Sukbamphoeng) 
 เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสยีง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2018. 

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing 

fee for the year 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”). 
 
ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพธุที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จนู 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ 
เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
For the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd 
Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 

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

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

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุให้ผู้ ถือหุ้นถือปฏิบตัิ ดงันี ้

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

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ) 

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

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

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

ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ (กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มอบฉนัทะ 

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

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

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

กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อายไุม่เกิน 30 วนั ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
นิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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(3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้สง่ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลซึง่ออกโดย
หน่วยงานราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยหนงัสือรับรองนิติบุคคลดงักล่าว ต้องผ่านการ
รับรองจากโนตารีพบับลคิ หรือหนว่ยงานราชการท่ีมีอ านาจ อายไุมเ่กิน 1 ปี 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล 

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

กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉนัทะให้แก่กรรมการ
อิสระ 1 ใน 2 ทา่นท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงั
มีรายช่ือดงันี ้

(1) พลตรีบญุชยั     เกษตรตระการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายพงษ์สทุธิ  พืน้แสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

การมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายช่ือในข้างต้น  หรือมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอก
รายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่มาให้พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และขอให้ทา่นสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของทา่น กลบัมายงับริษัท ภายในวนัพธุที่ 11 เมษายน 2561 เพื่อลงทะเบียนลว่งหน้า  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน
เวลาประชมุ ได้ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 18 เมษายน 2561 
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 
 
 

 (1) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ  

 ต าแหนง่: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ:  55 ปี 
ที่อยู ่:   18/367 ถนนสีพ่ระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
การศกึษา :   หลกัสตูรนกัเรียนนายร้อย สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ 
 
 
 

(2) นายพงษ์สุทธิ พืน้แสน  

 ต าแหนง่: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ:  42 ปี 
ที่อยู ่:   126 หมูท่ี่ 4 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
การศกึษา :   PhD in Finance University of Durham, United Kingdom 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบักรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และ
ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท   

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่น
ที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การเรียกประชุม 

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

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

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

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

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

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

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

ผู้สอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

องค์ประชุม 

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

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

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

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

 ในกรณีท่ีที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม  
ไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และ  
ให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด 
(7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ
ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

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

คะแนนเสียง 

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

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

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

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

ข้อ 16. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัท ไมจ่ าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

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

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน  
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

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

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก  
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

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

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

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

 ความในวรรคก่อนไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด 
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