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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

       ณ วันที ่29 เมษายน 2564 

 
เปิดประชมุ เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ของบริษัท 

แมกซ์ เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร  ์ ห้อง บี 2202 ชั้น 22  ถนน
รชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310   

 
 นางสาวกุลิสรา บุณยาภรณ ์พิธีกรด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ของบริษัทฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ การประชุมนีเ้ป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  ตาม
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง 
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019  ระลอกใหม่     บรษิัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของ
ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท้ี่มีส่วนรว่มในการจดัประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดงันัน้ 
บริษัทฯ    จึงเห็นควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี    2564    ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส  ์  ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท 
ผูส้อบบญัชี  และที่ปรกึษากฎหมายบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ  มีดงันี ้
 
คณะกรรมการบริษัทฯ   เขา้รว่มประชมุ จ านวน 8 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น 

1. นายพิพทัธ ์   ชนะสงคราม  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายกศุล      สงัขนนัท ์  รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 
3. นายชาตรี     ชื่นสขุสินทรพัย ์ กรรมการ/ รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
4. ดร. สจุิตร       จนัทรส์ว่าง  กรรมการ 
5. นายประพฒัน ์     ยอขนัธ ์  กรรมการ 
6. ดร.ฉตัรชยั      ธนาฤด ี  กรรมการ  (ผ่านระบบออนไลน)์ 
7. นางสาวเยาวโรจน ์  กลิ่นบญุ   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  (ผ่านระบบออนไลน)์ 
8. นายศิรตัน ์   รตันไพฑรูย ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  (ผ่านระบบออนไลน)์ 

 
ผู้แทนจากผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ   

1.       นางสาวปัทมา   มโนมยัสพุฒัน ์  ผูจ้ดัการ  บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั (ผ่านระบบออนไลน)์ 
 

ทีป่รึกษากฎหมายบริษทัฯ  
           1.      นางสาวพทัธมน      พิสิฐบณัฑรูย ์         ผูแ้ทนส านกังานกฎหมายจากบรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั มารว่มเป็นสกัขีพยาน ในการนบัคะแนนเสียงส าหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นครัง้นี ้
 

ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ การประชมุครัง้นี ้มีการก าหนดวาระการประชมุ จ านวนทัง้หมด 9 วาระ ดงันี ้
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วาระที ่1   เรื่องที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 
วาระที ่2   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 

2563  
วาระที ่3 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วาระที ่4 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระที ่5 พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วาระที ่6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ   
วาระที ่7  พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบรษิัทฯ และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2564 
วาระที ่8  พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอื่น  ๆ (ถา้ม)ี 

 
ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบัการประชมุและวิธีปฏิบตัิในการประชมุ รวมทัง้การออกเสียงลงคะแนนใน

แต่ละวาระการประชมุ ดงันี ้
 

1. การด าเนินการประชุม: ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้    ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน     ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประธานกรรมการไดม้าเขา้ร่วมประชุมดว้ย ประธานในที่ประชุม จึง
ไดแ้ก่  ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นผูด้  าเนินการประชมุภายหลงัจากนีต้่อไป 

2. องค์ประชุม: หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”)  และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 38. ก าหนดไวเ้ช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งมี
จ านวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนหุน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท จึงจะนบัเป็นองคป์ระชมุ  

3. วิธีการลงคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบับริษัทฯ การออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่า    
หน่ึงหุน้มีหน่ึงคะแนน  ซึ่งมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
➢ ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด คือ การลงคะแนนในวาระท่ี 2, 5, 6 และวาระท่ี 8 
➢ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดว่า      ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า    2    ใน    3    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  คือ การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 7  
  เนื่องจาก การประชมุครัง้นี ้เป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง 
(E-voting) สามารถกดที่ปุ่ ม “การลงคะแนน / Vote” โดยท าการเลือกวาระตามที่ปรากฎในรายการที่ก าหนดไว ้(Drop down) 
ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น  “รอการออกเสียงลงคะแนน”  ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสียงได ้ดงันี ้ 
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  1. เห็นดว้ย   2. ไม่เห็นดว้ย  3. งดออกเสียง ตามความประสงค ์ หากผูถื้อหุน้ตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ ม  “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ”  (ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดรบั
ลงคะแนน)  

4.  เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง     ถา้ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดกดปุ่ มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงและยืนยัน
ภายในเวลาที่ก าหนด ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิตามที่ประธานเสนอ 

5. การนบัคะแนนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ใหน้ ารวมค านวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยใหถื้อเป็นการงดออกเสียง 
6.  ส่วนผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง

ท่านผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทฯ ไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ นับรวมไวเ้พื่อ
การลงมติตามวาระแลว้ 

7.   หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท าการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  ระบบ
จะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ออกจากการประชมุในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 

8. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการส่งค าถาม (Question) สามารถท าได ้2 กรณี คือ 1) ส่งค าถามผ่านข้อความ  สามารถท า
การพิมพข์อ้ความที่ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ มสญัลกัษณ ์    ดงัภาพ  เพื่อส่งค าถาม  2) ส่งค าถามด้วยเสียง สามารถกดที่ปุ่ ม 
“บนัทึกเสียง” จากนั้น กดปุ่ ม “หยุดบนัทึกเสียง” เมื่อถามค าถามเรียบรอ้ยแลว้ และสามารถท าการกดปุ่ ม “ส่งค าถาม” เพื่อส่ง
ค าถามดว้ยเสียง 

9.  ผูจ้ดบนัทึกการประชมุ คือ นางสาวกษุชล  ฐิกรชชูยั เลขานกุารบรษิัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  
10.    การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมในวนันี ้บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ และใชร้ะบบประชมุผูถื้อหุน้ออนไลน ์Inventech Connect & Streaming 
 

 ล าดบัต่อไป นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม  ประธานกรรมการ   ซึ่งจะท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ ( “ประธานฯ” ) กล่าวเปิด
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ โดยแจง้ต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผูล้งทะเบียนเขา้
รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้สิน้  38  ราย (แบ่งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้
ทัง้สิน้  21,383,250  หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 35 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 56,210,615,731  หุน้) รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด
ที่มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น จ านวนหุน้ทั้งสิน้ 56,231,998,981 หุน้ หรือ รอ้ยละ 65.6384 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จ านวน 85,669,331,289 หุน้ ซึ่งครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 38. จึงเริ่มเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ และ
มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุ เป็นผูด้  าเนินการประชมุต่อไป 
 
เริ่มประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

ประธานฯ แจง้เพื่อทราบว่า ตามที่บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ไดแ้จง้ขอเล่ือนการน าส่งงบการเงิน
รวมส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 นี ้ไดม้ีวาระพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษั ทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2563 นัน้  บรษิัทฯ ขอชีแ้จงความคืบหนา้เก่ียวกบังบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของ
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บริษัทฯ ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดท างบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได ้
เนื่องจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากัด (“HNC”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมดของ HNC) ยงัจดัท างบการเงินของ HNC ไม่แลว้เสรจ็ และอยู่ระหว่างการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทฯ  ขณะนี ้บรษิัทฯ ก าลงัเรง่ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ ในนามของบรษิัทฯ จึงขออภยัท่านผูถื้อหุน้มา 
ณ ที่นีด้ว้ย  

 
ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ว่า วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
ที่ประชมุรบัทราบตามที่ประธานฯ  แจง้ขา้งตน้ 
 

ระเบียบวาระที ่2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 19 
มิถุนายน 2563  

 
ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 

โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) เรียบรอ้ย
แล้ว และได้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maxmetalcorp.co.th) แล้วตาม
รายละเอียดที่ปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้  

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มี
ความถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามสอบถาม       ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียง 
(E-voting) 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 
มิถนุายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 56,231,998,981 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

  
หมายเหต ุ  1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

2)  ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเปิดประชมุ 
 
 

http://www.maxmetalcorp.co.th/


MAX / รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564    หนา้ 5/22 

ระเบียบวาระที ่3  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า บรษิัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   และรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ    ในรอบปี 2563   ไดเ้ชิญนางสาวเสาวรส  จันทรมิเวสกุล ผู้อ  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 

 
 นางสาวเสาวรส  จนัทรมิเวสกลุ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า บรษิัทฯ ขอสรุปโครงสรา้งการ
ถือหุน้ของบรษิัทฯ  และการลงทุนกบั บรษิัทรายย่อย  รวมทัง้ ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ   และรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ  ในรอบปี 2563   ดงัต่อไปนี ้
 

 
 
โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทฯ  และการลงทนุกบับรษิัทรายย่อย  มีดงันี ้

1.  บรษิัท ราชบรุี อีอีพี รีนิวเอเบิล้เอนเนอรจ์ี ้ จ ากดั (R-EEP)  มีสดัสว่นการถือหุน้ 10% 
2.  บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั(มหาชน) จ ากดั (ETP)    มีสดัส่วนการถือหุน้ 6.40% 
      (ชื่อเดมิ บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP) 
3.  บรษิัท เดอะ มาเจสตคิ ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั (MJC) มีสดัส่วนการถือหุน้ 80% 
4.  บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั (HNC) มีสดัส่วนการถือหุน้ 60%  และมีบรษิัทลกู คือ 
    4.1. บรษิัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอรจ์ี จ ากดั (HNC) มีสดัสว่นการถือหุน้ 100% 

       4.2. บรษิัท รชิฟิลด ์ออยส ์จ ากดั (RFO) มีสดัสว่นการถือหุน้ 100% 
5.   บรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั (MASTER) มีสดัสว่นการถือหุน้ 100% 
6.   บรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั  (ARIYA)  มีสดัส่วนการถือหุน้ 100% ซึ่งเขา้ลงทนุในไตรมาส 4/2563 
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รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ างวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน  2563 ดงันี ้

 
 

1. บรษิัท ราชบรุี อีอีพี รีนิวเอเบิล้เอนเนอรจ์ี ้ จ ากดั (R-EEP) มีสดัส่วนการลงทนุ 10% มีทนุช าระแลว้ 850 ลา้นบาท มี
ทรพัยสิ์นจ านวน 1,605 ลา้นบาท รายไดจ้ านวน  313 ลา้นบาท  ก าไรสทุธิจ านวน 28  ลา้นบาท 

2.  บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (ETP) ((ชื่อเดิม บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (EP)) 
มีสดัส่วนการลงทนุ 6.40% มีทนุช าระแลว้ 1,200 ลา้นบาท  มีทรพัยสิ์นจ านวน 7,841 ลา้นบาท รายไดจ้ านวน 
2,063 ลา้นบาท ก าไรสทุธิจ านวน 1,517 ลา้นบาท 

3. บรษิัท เดอะ มาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั (MJC) มีสดัส่วนการลงทนุ 80% มีทนุช าระแลว้ 260 ลา้นบาท มี
ทรพัยสิ์นจ านวน  278 ลา้นบาท รายไดจ้ านวน 48 ลา้นบาท  ก าไรสทุธิจ านวน 13 ลา้นบาท 

4. บรษิัท เอช เอ็น ซี เพาเวอร ์ จ ากดั (HNC) มีสดัส่วนการลงทนุ 60% มีทนุช าระแลว้ 250 ลา้นบาท  มีทรพัยสิ์น 
จ านวน 534 ลา้นบาท รายไดจ้ านวน 1,286 ลา้นบาท  ก าไรสทุธิจ านวน  7 ลา้นบาท 

5.  บรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรยีลเอสเตท จ ากดั (MASTER) มีสดัส่วนการลงทนุ 100% มีทนุช าระแลว้ 39 ลา้นบาท  มี
ทรพัยสิ์นจ านวน  39 ลา้นบาท  ไม่มีรายได ้ เนื่องจาก ขาดทนุสทุธิจ านวน 400,000 บาท 
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ซึ่งสรุปโครงการท่ีบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุ มีดงันี ้

 
1. บริษัท เดอะ มาเจสตคิ ครกี คนัทรีคลับ จ ากัด (MJC)   ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอลฟ์  บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไป

ลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 มีการลงทนุอยู่ที่ 80% 
2. บริษัท ราชบุร-ีออีีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี ้ จ ากัด (R-EEP)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิง

ขยะ ซึ่งปัจจบุนัไดด้  าเนินการติดตัง้เครื่องจกัรเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ R-EEP ไดจ้่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้ใน
เดือนมิถนุายน 2560 ซึง่บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 มีการลงทนุอยู่ที่ 10% 

3. บริษัท เอชเอน็ซี เพาเวอร ์จ ากัด (HNC)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ น า้มนัในเมล็ด
ปาลม์ อาหารสตัว ์ปุ๋ ยอินทรีย ์และพลงังานทดแทน  บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 7 มถินุายน 2560 มีการลงทนุอยู่ที่ 60% 

4. บริษัท อีเทอรนิ์ตี ้พาวเวอร ์ จ ากัด ( มหาชน) (ETP)  ((ชือ่เดิม คอื บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากัด  
(มหาชน) (EP)) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ประเภทพลงังานแสงอาทิตย ์  บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไป
ลงทนุ 2 ครัง้ โดยครัง้ที่ 1 เขา้ไปลงทนุตัง้แตว่นัท่ี  7 ธันวาคม  2561 จ านวน 1.92% และครัง้ที่ 2 มีการลงทนุเพิ่มในวนัท่ี 26 
กนัยายน 2562  จ านวน 4.48% เมื่อรวมการลงทนุทัง้ 2 ครัง้ จะมกีารลงทนุอยู่ที่ 6.40% 

5. บริษัท เดอะ มาสเตอร ์ เรียล เอสเตท จ ากดั (MASTER)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการซือ้หรือการขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุท่ี 100% ซึ่งเขา้ไปลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 28 
สิงหาคม 2563  
 
สรุปรายได้และผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษัทย่อย ประจ างวด 9 เดือน สิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 2563 

     

 
หน่วย : ล้านบาท  

 
รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 

  

งวด 9 เดือน 2563 2562 ผลต่าง 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

1.  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร             

    1.1 รายไดธุ้รกิจสนามกอลฟ์ 27.54 1.98 44.84 2.97 (17.30) (38.58) 

    1.2 รายไดธุ้รกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ 1,286.46 92.66 1,437.52 94.98 (151.06) (10.51) 

รวม 1,314.00 94.64 1,482.36 97.95 (168.36) (11.36) 
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รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ
 

งวด 9 เดือน 2563 2562 ผลต่าง 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

2. รายไดอ้ื่น       

    2.1  ธุรกิจเหล็ก 53.38 3.85 23.14 1.53 30.24 130.68 

    2.2  ธุรกิจสนามกอลฟ์ 20.81 1.50 5.04 0.33 15.77 312.90 

    2.3  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์ 0.15 0.01 2.89 0.19 (2.74) (94.81) 

รวม 74.34 5.36 31.07 2.05 43.27 139.27 

รวมรายได้ทัง้สิน้ 1,388.34 100.00 1,513.43 100.00 (125.09) (8.27) 

3. ค่าใชจ้า่ย             

    3.1 ตน้ทนุขายและบรกิาร 1,271.90 87.67 1,437.95 83.97 (166.05) (11.55) 

    3.2 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 46.71 3.22 54.22 3.17 (7.51) (13.85) 

    3.3 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ความนิยม 122.63 8.45 205.50 12.00 (82.87) (40.33) 

    3.4 ขาดทนุจากการซือ้ธุรกจิ 0.23 0.02 - - 0.23 100.00 

   3.5  ตน้ทนุทางการเงิน 9.22 0.63 12.06 0.70 (2.84) (23.55) 

4. หนีส้งสยัจะสญูและรายการโอนกลบั 0.17 0.01 2.66 0.16 (2.49) (93.61) 

รวม 1,450.86 100.00 1,712.39 100.00 (261.53) (15.27) 

5. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได ้ (2.80) 2.47 37.44 2.47 (40.24) (107.48) 

6. ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (65.32) (10.67) (161.52) (10.67) 96.20 59.56 

 
 บรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ างวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัต่อไปนี ้
รายไดแ้ละผลการด าเนินงาน 

1.) รายไดจ้ากการขายและบริการ  มีรายไดธุ้รกิจสนามกอลฟ์จ านวน  27.54 ลา้นบาท รายไดธุ้รกิจผลิตและจ าหน่าย
น า้มนัปาลม์จ านวน 1,286 ลา้นบาท  คิดเป็นรายไดร้วมทัง้หมดจ านวน 1,314 ลา้นบาท ในส่วนของปี 2562 จะมีรายไดจ้ านวน 
1,482  ลา้นบาท  เมื่อเทียบกับปี  2562  จะมีรายไดล้ดลงประมาณ  168  ลา้นบาท  คิดเป็น 11.36%  เนื่องจาก ปี 2562  เป็น
ผลประกอบการส าหรบั 12  เดือน แต่ในปี 2563 จะเป็นผลประกอบการส าหรบั  9 เดือน 

2.) รายไดอ้ื่น  ธุรกิจเหล็กมีรายไดจ้ านวน  53.38 ลา้นบาท ธุรกิจสนามกอลฟ์มีรายไดจ้ านวน  20.81 ลา้นบาท ธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายน า้มันปาลม์มีรายไดจ้ านวน 0.15  ลา้นบาท รวม เป็นเงินจ านวน 74.34 ลา้นบาท และรวมรายไดท้ั้งสิน้ 
จ านวน  1,388.34 ลา้นบาท   ส่วนในปี 2562 จะมีรายไดร้วมทั้งสิน้ 1,513 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี  2562 จะมีรายไดล้ดลง
ประมาณ  125  ลา้นบาท คิดเป็น 8.27% ทัง้นี ้เนื่องจากปี 2562  เป็นผลประกอบการส าหรบั  12  เดือน ส่วนในปี 2563 จะเป็น
ผลประกอบการส าหรบั  9 เดือน 

3.) ค่าใชจ้่าย  มีตน้ทุนขายและบริการจ านวน  1,271.90 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน  46.71 
ลา้นบาท  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยมจ านวน  122.63  ลา้นบาท ขาดทุนจากการซือ้ธุรกิจ  0.23 ลา้นบาท  ตน้ทุนทาง
การเงินจ านวน  9.22 ลา้นบาท 
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4.) หนีส้งสยัจะสญูและรายการโอนกลบัจ านวน 0.17 ลา้นบาท รวมค่าใชจ้า่ยจ านวน 1,450.86 ลา้นบาท 
5.) รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) มีภาษีเงินไดจ้ านวน (2.80) ลา้นบาท 
6.) ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจ านวน  (65.32) ลา้นบาท 

 
    สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษทัและบริษัทยอ่ย ประจ างวด 9 เดือน สิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2563 

 
                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย ์ 30 กนัยายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.81 3.97 42.84  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 383.82 353.93 29.89  

สินคา้คงเหลือ 48.10 42.23 5.87  

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียน 748.94 - 748.94  

เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 748.94 (748.94)  

ที่ดินรอการพฒันา 884.40 - 884.40  

ที่ดิน อาคารและ อปุกรณ ์ 576.23 583.61 (7.38)  

ค่าความนิยม 128.03 128.03 -  

สินทรพัยห์มนุเวียนและไม่หมนุเวยีอื่น ๆ 20.25 13.87 6.38  

สินทรัพยร์วม 2,836.58 1,874.58 962.00  

 
บรษิัทฯ ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ างวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ดงัต่อไปนี ้
 

สินทรพัย ์   มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 46.81 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นจ านวน 
383.82 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจ านวน 48.10 ลา้นบาท สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนจ านวน 748.94 ลา้นบาท ซึง่เป็นการ
จดัประเภทรายการใหม่ทางบญัช ี ส าหรบัปี 2563 ในส่วนของปี 2562 จะเรียกว่าเงินลงทนุระยะยาวอื่น ที่ดินรอการพฒันา 
จ านวน 884.40 ลา้นบาท (เป็นที่ดินของบรษิัท เดอะ มาสเตอร ์ เรียล เอสเตท จ ากดั) ซึง่บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุเมื่อปี 2563 นี ้
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณจ์ านวน 576.23 ลา้นบาท ค่าความนิยมจ านวน 128.03  ลา้นบาท สินทรพัยห์มนุเวียนและไม่
หมนุเวยีนอื่น ๆ จ านวน 20.25 ลา้นบาท สินทรพัยร์วมจ านวน 2,836.58 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2562 จะอยู่ที่ 1,874 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
มาถงึจ านวน 962 ลา้นบาท 

 
 
 
 

      หน่วย : ล้านบาท 
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หนีส้นิ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 
 

หนีสิ้นผิดนดัช าระ - 61.47 (61.47)  

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

9.49 7.99 1.50  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น 79.95 142.93 (62.98)  

เจา้หนีค้่าหุน้สามญั 363.11 - 363.11  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น 49.55 31.42 18.13  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2.39 2.39 -  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลอื่น - 15.19 (15.19)  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8.00 (8.00)  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 57.04 - 57.04  

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี 212.99 43.05 169.94  

 
หนีสิ้น    ไม่มีหนีสิ้นผิดนดัช าระในปี 2563   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน  9.49 ลา้น

บาท เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นจ านวน 79.95 ลา้นบาท เจา้หนีค้่าหุน้สามญัจ านวน 363.11 ลา้นบาท ซึ่งเป็นเจา้หนี ้
ค่าหุน้สามญัที่บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเอท  จ ากัด และบรษิัทฯ ไดจ้่ายค่าหุน้ไปบางส่วน ยงัเหลือ
คงคา้งอยู่จ  านวน 363.11 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการอื่นจ านวน 49.55  ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
บุคคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน 2.39 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น และ เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการที่
เก่ียวขอ้งกนัในปี 2563 จะไม่มีคงเหลือแลว้  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 57.04 ลา้นบาท และหนีสิ้นภาษีเงินได้
รอตดับญัชีจ านวน 212.99 ลา้นบาท ที่เพิ่มมาจากปี 2562 จะเป็นผลมาจากการเขา้ลงทนุที่บริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท 
จ ากดั ในปี 2563 

                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 
 

รายไดค้า่สมาชิกรบัล่วงหนา้ 13.63 13.75 (0.12)  

หนีสิ้นหมนุเวียนและไม่หมนุเวยีนอื่น ๆ 25.49 18.32 7.17  

หนีส้นิรวม 813.64 344.51 469.13  

ทนุช าระแลว้ 85,669.33 29,850.29 55,819.04  

ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มลูคา่หุน้ (83,309.18) (28,048.33) (55,260.85)  

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (503.02) (430.40) (72.62)  

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 165.81 158.51 7.30  

รวมสว่นของผู้ถือหุน้ 2,022.94 1,530.07 492.87  

อัตราส่วนหนีส้นิต่อทุน 0.40 0.23 0.17  

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (0.00220) (0.00446) 0.00226  
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หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้   มีรายไดค้่าสมาชิกรบัล่วงหนา้จ านวน 13.63  ลา้นบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาเจสติค 
ครีก  คนัทรคีลบั จ ากดั   ซึ่งด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอลฟ์ หนีสิ้นหมนุเวียนและไม่หมนุเวียนอื่น ๆ  จ านวน   25.49  ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวมจ านวน  813.64 ลา้นบาท ในปี 2562 จ านวน 344.51 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 469.13 ลา้นบาท  มีทุนช าระแลว้ 
จ านวน 85,669.33  ลา้นบาท ในปี 2562 จ านวน 29,850 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 55,819 ลา้นบาท  เนื่องจาก ในปี 2563 
บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน RO ใหก้ับผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มูลค่าหุน้ (83,309.18) ลา้นบาท  ในปี 2562 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) 
มลูค่าหุน้  (28,048.33) ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 55,260 ลา้นบาท  ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มทุน RO ใหก้ับผูถื้อหุน้ ในปี 2563 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  จ านวน (503.02) ลา้นบาท  ปี 2562 จ านวน (430.40) ลา้นบาท ผลต่างจ านวน 72.62 ลา้นบาท ส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ จ านวน 165.81 ลา้นบาท รวมส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน  2,022.94 ลา้นบาท  ปี 2562 จ านวน 1,530.07 
ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 492.87 ลา้นบาท อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน เท่ากับ 0.40 เท่า  ปี 2562 จ านวน  0.23 เท่า เพิ่มขึน้มา 
0.17 เท่า ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น เท่ากับ (0.00220)  บาทต่อหุ้น  ปี 2562 จ านวน (0.00446) บาทต่อหุ้น  แตกต่างกันอยู่ที่
จ  านวน 0.00226 บาทต่อหุน้   
 

แผนงานประจ าปี 2564 
1. พฒันาธุรกิจบริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด (“ARIYA”) โดยคดัสรรและเจรจาตกลงกับผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการ

บรหิารภายใตช้ื่อทางการคา้ที่ไดร้บัการยอมรบั (Chained-Brand Hotel)  
2. พฒันาธุรกิจอสงัหารมิทรพัยข์องบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั (“MASTER”) 
3. หาธุรกิจรว่มลงทนุเพื่อสรา้งรายไดใ้หบ้รษิัทอย่างสม ่าเสมอ  ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 
 ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นควรใหร้ายงานและสรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และรายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 
  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 

นางลดัดา ฐติิเกียรตพิงศ ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมว่า
รายละเอียดสญัญาการซือ้ขายของบรษิัท เดอะ มาสเตอร ์ เรียลเอสเตท จ ากดั (MASTER) กบั บรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั   
(ARIYA) คลา้ยคลงึกบัการซือ้ขายบรษิัท เดอะ มาเจสตคิ ครีก  คนัทรีคลบั  จ ากดั (MJC) ผลลพัธใ์นทา้ยที่สดุจะเหมือนกบั กรณี
ของ MJC หรือไม่ เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่ไดบ้รหิารดว้ยตนเอง อีกทัง้ที่ดินที่ลงทนุซือ้ ยงัตอ้งพฒันาตอ่ไป และแมแ้ต่การศกึษาการ
ลงทนุก็ยงัไม่ไดจ้ดัท า ประกอบกบับรษิัทฯ ยงัขาดทนุจะหาเงินจากแหล่งใดมาพฒันา 
 นางสาวเสาวรส  จนัทรมิเวสกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น  ดงันี ้   

1) รายละเอียดสญัญาการซือ้ขายของ MASTER กบั ARIYA จะแตกตา่งกบั MJC เนื่องจากวา่ บรษิัทฯ เขา้ลงทนุใน 
MASTER กบั ARIYA มีสดัส่วนถือหุน้ทัง้ 2 บรษิัท จ านวน 100% โดยบรษิัทฯ ไดส่้งผูบ้รหิารเขา้ไปบรหิารโดยตรง ส่วน MJC มี
สดัส่วนถือหุน้ จ านวน 80% ซึ่งบรษิัทฯ ไม่ไดบ้รหิารโดยตรง แตไ่ดแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิัท จ านวน 1 ท่าน ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามในคณะกรรมการบรษิัท MJC  

2) บรษิัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถงึศกัยภาพและการเติบโตในอตุสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต รวมทัง้  
การลงทนุใน MASTER และ ARIYA นี ้ เกิดจากการท่ีบรษิัทฯ ไดห้ยดุการประกอบธุรกจิการจดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็ก
ตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มา จึงท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งการแสวงหาธุรกจิใหมเ่พิ่มเติมเพื่อสรา้งรายไดท้ี่มั่นคงและแน่นอนใหก้บับริษัทฯ 
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ซึ่งบรษิัทฯ เล็งเห็นวา่ การแสวงหาธุรกิจที่อยู่ในบรเิวณที่มีแผนงานโครงการภาครฐัจ านวนหลายโครงการและอยูใ่นเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) นัน้ จะสามารถสรา้งโอกาสที่ดใีนการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ ได ้ ดงันัน้ การเขา้ลงทนุใน 
MASTER และ ARIYA จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการพฒันาที่ดินที่บรษิัทฯ ถือครองอยูแ่ละสามารถน ามาพฒันาและประกอบธุรกิจ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและโครงการต่าง ๆ ของภาครฐัได ้  อีกทัง้ บรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุ
เบือ้งตน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
 
 นางลดัดา ฐิตเิกียรติพงศ ์   ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย   ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า  
ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 หนา้ 35 จากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
ส าหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ที่น าส่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่วนงานธุรกจิที่แจง้แต่ละธุรกจินัน้  
ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายเหล็กระบไุม่มีรายได ้ เหตใุดยงัมีคา่ใชจ้า่ย และหนีส้งสยัจะสญูจ านวนมาก  และท่อนบนกบัท่อนล่างของ
หนา้ 35 ของหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 28. ส่วนงานด าเนินงาน มีจ านวนตวัเลขต่างกนัเพราะเหตใุด 
 นางสาวเสาวรส  จันทรมิเวสกุล  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น ดงันี ้

1) ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยมในส่วน
งานธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์จ านวน 122,627,387.74 บาท และมีหนีส้งสยัจะสญูจากการใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้คา้งรบักับบริษัท
ย่อยจ านวน 20,801,265.24 บาท 

2) ตัวเลขส่วนบนกับส่วนล่าง หน้า 35 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28. ส่วนงานด าเนินงาน แตกต่างกัน 
เนื่องจากว่า ส่วนบนเป็นผลการด าเนินงานส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แต่ส่วนล่างเป็นผลการด าเนินงาน
ส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
 นางลดัดา       ฐิติเกียรติพงศ ์    ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย    ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมว่า  
ขอใหบ้รษิัทฯ  ช่วยสรุปผลการลงทนุใน  MJC  และผลการบรหิารงานของการจา้งเจา้ของเดิม   คือ  บรษิัท  หวัหินพฒันา   จ ากดั  
มาบรหิารใหแ้ทน 
 นางสาวเสาวรส  จนัทรมิเวสกลุ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น ดงันี ้

1) ในไตรมาส 3/2563 บรษิัทฯ มีการรบัรูผ้ลขาดทนุจาก MJC จ านวนเงิน 3.67 ลา้นบาท และมีการรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิ
สนามกอลฟ์จ านวน 6.56 ลา้นบาท 

2) ผลการบรหิารงานของเจา้ของเดมิ คือ บรษิัท หวัหินพฒันา จ ากดั  ที่บรษิัทฯ ไดท้ าสญัญาจา้งบรหิารสนามกอลฟ์
แทนบรษิัทฯ นัน้ อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจระดบัหนึ่ง โดยผลการด าเนินงานรวมทัง้ปี 2563 ของ MJC สงูกว่างบประมาณประจ าปี 
2563 ที่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทของ MJC   ขณะนีท้างฝ่ายบรหิารของบรษิัท หวัหินพฒันา จ ากดั  ก าลงัพยายาม
พฒันาปรบัปรุงองคก์รทัง้ภายในและภาคนอกอยู่ ซึง่เห็นไดจ้ากการปรบัปรุงเว็บไซตข์อง MJC ที่ระบวุ่า “New Website Coming 
Soon” 
 
 นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ ์ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมว่า ขอใหส้รุป
กรณีการขายหุน้ของบรษิัท อีเทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“ETP”) ที่ขายส าเรจ็ แลว้ มีการรบัช าระราคาเมื่อไหร่  และจะ
น าเงินสดที่ไดจ้ากการขายหุน้ ETP มาท าประโยชนอ์ย่างไรบา้ง 
 นางสาวเสาวรส  จันทรมิเวสกุล  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น ดงันี ้
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1)   ในเรื่องการช าระราคานัน้ คู่สญัญาตกลงกนัดงันี ้
1.1) ใหผู้ซ้ือ้อาจช าระราคาซือ้ขายหุน้บางส่วน โดยแบง่ออกเป็นคราวจนกวา่จะครบจ านวนหุน้ท่ีจะซือ้ขายทัง้หมด 

ซึ่งในกรณีนี ้ผูข้ายจะโอนกรรมสิทธ์ิในหุน้ท่ีจะซือ้ขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้ตามส่วนของราคาซือ้ขายหุน้ท่ีผูซ้ือ้ช าระใหแ้ก่
ผูข้ายในแต่ละคราวจนครบถว้นภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

1.2) หากการช าระราคาหุน้ที่จะซือ้ขายทั้งหมดไม่เสร็จสิน้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ซือ้จะตอ้งช าระ
ดอกเบีย้ให้แก่ผูข้ายในอัตรารอ้ยละ 7 ต่อปีของจ านวนราคาซือ้ขายหุ้นที่ยังไม่ไดช้ าระ หรือจ านวนอื่นใด
ตามที่คู่สญัญาจะตกลงกนั 

2) ในเรื่องเงินสดที่ไดจ้ากการขายหุน้ ETP นัน้ บรษิัทฯ มีแผนในการใชเ้งินดงักล่าวมาช าระคา่หุน้สามญัส่วนท่ีบรษิัทฯ 
ยงัไม่ไดช้ าระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท MASTER กบั ARIYA และใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุส่วนหนึ่งในการลงทนุใน
ธุรกิจใหม่ ตามแผนการปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิของบรษิัทฯ ซึง่เป็นการลงทนุในที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งประเภท
โรงแรมและท่ีดินเปล่าเพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

      ทัง้นี ้มีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ไดแ้จง้ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนงัสือเลขที่ 14/2564 
เรื่อง การท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และการแต่งตัง้เลขานกุารบริษัท  พรอ้มทัง้แนบส่ิงที่ส่งมาดว้ย (สารสนเทศเก่ียวกับ
การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์  (บัญชี 1))  ลงวนัที่  1  มีนาคม  2564    และไดน้ าส่งหนังสือเวียนสารสนเทศ (บัญชี 2) หนังสือ
เลขที่ 17/2564 เรื่อง ขอน าส่งสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2) พรอ้มทัง้แนบส่ิงที่ส่งมาดว้ย (สารสนเทศ
เก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2))  (“สารสนเทศ (บัญชี 2)”) ไปยงัผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2564    

 
 นางลัดดา       ฐิติเกียรติพงศ ์   ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า 
ในปี  2564 บรษิัทฯ สามารถประมาณการค่าใชจ้่ายส่วนเพิ่มขึน้ไดห้รือไม่  จ านวนเท่าไหร ่(ถา้มี)  เนื่องจากมีรายการมากขึน้ 

 นางสาวเสาวรส  จันทรมิเวสกุล  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น ว่า  ประมาณการ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จะเป็นไปตามการลงทนุในแต่ละธุรกิจที่บรษิัทฯ จะเขา้ไปลงทนุในอนาคต 
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีค าถามสอบถามเพิ่มเติม  ผูด้  าเนินการประชมุจึงแจง้ว่า วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อ
รบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

ที่ประชมุรบัทราบตามที่เสนอขา้งตน้ 
 
ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า   ตามที่บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถออกงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 ได ้ เนื่องจากบรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากัด  ( “HNC” )  (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บรษิัทฯ  ถือหุน้อยู่ในสดัส่วน
รอ้ยละ  60  ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ  HNC)  ยงัจดัท างบการเงินของ HNC ไม่แลว้เสร็จ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
งดการพิจารณาวาระนี ้ 
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 ทัง้นี ้เมื่องบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
แลว้ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินดงักล่าว 
 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหร้ายงานให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดใหม้ีการ
อนมุตัิวาระนีใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
 นายปิยะพงษ ์   ประสาททอง   ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง    ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมว่า      ตามที่หุน้ของบรษิัทฯ 
ติดเครื่องหมาย SP (หา้มซือ้ขายชั่วคราว) นัน้ เกิดจากสาเหตใุด  และหุน้ของบรษิัทฯ จะกลบัเขา้มาซือ้ขายไดต้ามปกติอีกครัง้
เมื่อไร  รวมทัง้ ขอทราบขัน้ตอนท่ีผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินตามวาระ 4 อย่างไรบา้ง  และภายหลงัที่
บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการจดัท างบการเงินแลว้เสรจ็  จะมีการจดัประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาอนมุตังิบการเงินดงักล่าวหรือไม่ 
 นางสาวเสาวรส  จนัทรมิเวสกลุ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น ดงันี ้

1) ตามที่หุน้ของบรษิัทฯ  ติดเครื่องหมาย  SP  (หา้มซือ้ขายชั่วคราว)  นัน้   มีสาเหตมุาจาก บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2563 ได ้  เนื่องจาก  HNC   (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ  ถือหุน้อยู่
ในสดัส่วนรอ้ยละ 60  ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ HNC)  ยงัจดัท างบการเงินของ HNC ไม่แลว้เสรจ็ และอยู่ระหวา่งการจดัเตรยีม
ขอ้มลูเพื่อการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  ขณะนี ้บรษิัทฯ ก าลงัเรง่ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จโดยเรว็  ซึ่งคาดวา่ 
จะสามารถน าส่งงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 ภายในไตรมาส 2/2564 นี ้
           2)  ขัน้ตอนท่ีผูถื้อหุน้จะพจิารณาระเบียบวาระท่ี     4      “พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563”  นัน้   บรษิัทฯ จะจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่   1/2564       เพื่อพิจารณาวาระนี ้ทนัทีที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินแลว้เสรจ็       รวมทัง้ไดน้ าส่งงบการเงินดงักลา่วใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 
นางลดัดา ฐิติเกียรติพงศ ์ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามตอ่ทีป่ระชุมว่า ประมาณ

การคา่ใชจ้า่ยส่วนเพิ่มของปี 2564  จะเสนอไดห้รือไม่   และการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ล่าชา้นัน้  จะมีค่าปรบั
หรือไม่ 
 นางสาวเสาวรส  จนัทรมิเวสกลุ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น ดงันี ้

1) ประมาณการคา่ใชจ้่ายส่วนเพิม่ของปี    2564   บรษิัทฯ  ไม่สามารถน าเสนอขอ้มลูอยา่งชดัเจนต่อที่ประชมุได ้    แต่ 
สามารถแจง้ไดว้่า    ประมาณการค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จะเป็นไปตามการลงทนุในแต่ละธุรกจิที่บรษิทัฯ จะเขา้ไปลงทนุในอนาคต 

2) การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ล่าชา้นัน้  บรษิัทฯ จะตอ้งช าระค่าปรบัใหแ้ก่หน่วยงานราชการจ านวน 
2 แห่ง คือ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ และกรมสรรพากร 
 
 นางลดัดา  ฐติิเกียรติพงศ ์   ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย    ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมว่า  
ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ู ดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั  ( “CWWP” )  ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัท าและน าส่ง 
งบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดท้นัก าหนดเวลานัน้ CWWP จะตอ้งจ่ายคา่ปรบัหรือไม ่
เนื่องจากก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ MAX และผูถื้อหุน้อย่างมีสาระส าคญั 
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 นางสาวเสาวรส  จันทรมิเวสกุล  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ตอบค าถามต่อผู้ถือหุ้น ว่า การท่ี CWWP 
ไม่สามารถจดัท าและน าส่งงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 ใหก้บับรษิัทฯ ไดท้นัก าหนดเวลานัน้  
CWWP ไม่ตอ้งจ่ายค่าปรบัใหก้ับบริษัทฯ ในการจัดท าและน าส่งงบการเงินล่าชา้  เนื่องจากสาเหตุดงักล่าวเกิดจาก HNC อยู่
ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ    ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท าและน าส่งงบการเงินให้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงแจง้ที่ประชุมว่า ตามที่บรษิัทฯ ยงัไม่
สามารถออกงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ได ้เนื่องจาก  HNC  ยงัจดัท างบการเงินของ HNC 
ไม่แลว้เสร็จ ทั้งนี ้เมื่องบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทฯ แลว้เสรจ็  บรษิัทฯ จะด าเนินการจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้อีกครัง้เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินดงักล่าว ดงันัน้ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้และด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

 
หมายเหต ุ      เนื่องจากไม่มีการพิจารณาวาระนีต้ามขอ้มลูที่กล่าวขา้งตน้ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิ 

ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุว่า   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ากัด และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 49.  และ ขอ้ 51. ที่ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจ่ายเงินปันผลจากก าไรของบริษัทฯ และ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

สืบเนื่องจากกรณีที่บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถออกงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ได ้ดว้ย
เหตุผลที่ระบใุนระเบียบวาระที่ 4 ขา้งตน้ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมไตรมาส 3/2563 ซึ่ง
ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ปรากฏว่าบรษิัทฯ มีผลขาดทนุสะสมจากงบการเงนิรวม จ านวน 503,025,035.01 
บาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จ านวน 640,158,736.53 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจดัสรรก าไรเพื่อ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ได ้

ในการนี ้      คณะกรรมการบรษิัทฯ   จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564       พิจารณาอนุมตัิ
งดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย   และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2563   เนื่องจาก  บรษิัทฯ 
ยงัไม่สามารถออกงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่    31  ธันวาคม  2563  ได ้   ประกอบกับผลการด าเนินงานจาก
งบการเงินรวมไตรมาส  3/2563   และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ     ซึ่งไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  
มีผลขาดทนุสะสมจ านวน 503,025,035.01 บาท และ 640,158,736.53 บาท ตามล าดบั 
 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามสอบถาม      ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียง 
(E-voting) 
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มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 56,231,998,981 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
หมายเหต ุ 1) โดยมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 

       ลงคะแนน 
  2)  ในวาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเปิดประชมุ 
 
ระเบียบวาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม 

           วาระ 
 
 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ขอ้ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัราถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออก
จากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจจะไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้ 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 
ท่าน ดงันี ้

1)   นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม   ประธานกรรมการบริษั ท / กรรมการอิสระ /  ประธานคณะกรรมการ 
                                                          ตรวจสอบ 

2)   นายกศุล สงัขนนัท ์              รองประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการ 
3)   ดร.ฉตัรชยั  ธนาฤดี               กรรมการ 

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเตม็ที่ และเพื่อการลงคะแนนที่
โปรง่ใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี ้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน  ได้
ออกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราว  
 ทัง้นี ้ ระหว่างที่นายพิพทัธ ์ ชนะสงคราม  ในฐานะประธานฯ พรอ้มทัง้ นายกศุล สงัขนนัท ์รองประธานกรรมการ  ซึ่งทัง้ 2 
ท่าน เป็นกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  และตอ้งออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราวในวาระนี ้นั้น รวมทัง้ ดร.ฉัตรชยั  
ธนาฤดี กรรมการ  ซึ่งเป็นกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  และไดป้ระชุมผ่านระบบออนไลน ์จึงลงทะเบียนออกจากระบบ
ออนไลน ์
  ดังนั้น  ประธานฯ จึงเห็นควรแต่งตัง้นายชาตรี  ชื่นสุขสินทรพัย ์ กรรมการ/ รกัษาการประธานเจา้หน้าที่บริหาร ใหท้ า
หนา้ที่ประธานท่ีประชมุแทนในวาระนีเ้ท่านัน้  ทนัทีที่ประชมุลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้   ที่ประชมุจะเรียนเชิญ
กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้มายงัที่ประชมุ เพื่อรว่มประชมุในวาระถดัไป   
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ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ และมี
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. 
บรษิัทมหาชนจ ากัด และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง  

นอกจากนี ้ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระยงัเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท รวมถึงสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง บรษิัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน  3  ท่าน   ไดแ้ก่   1)  นายพิพทัธ ์   ชนะสงคราม 
2) นายกศุล  สงัขนนัท ์และ 3) ดร.ฉตัรชยั  ธนาฤดี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งขอ้มลูประวตัิโดยสงัเขปของ
กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จ านวน 3 ท่าน ตามรายละเอียด
ที่ปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

 ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่า ดว้ยความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องกรรมการแต่ละท่าน อนัจะเป็น
ก าลงัส าคญัที่จะช่วยสรา้งคุณประโยชนต์่อบริษัทฯ ในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการใหส้ามารถด าเนินไปตามแนวทาง และ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม 2) นายกุศล สงัขนนัท ์
และ 3) ดร.ฉตัรชยั ธนาฤดี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามสอบถาม      ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียง 
(E-voting) 
 
มติทีป่ระชุม      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มาทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

6.1)  นายพิพทัธ ์    ชนะสงคราม         เป็นประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ   
                                                          ตรวจสอบ      

 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 56,231,998,881 100 0 0 
รอ้ยละ 99.9999 0.0000 0.0000 0.0000 
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6.2) นายกศุล       สงัขนนัท ์         เป็นรองประธานกรรมการบรษิัท/ กรรมการ 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 56,231,998,981 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
6.3) ดร.ฉตัรชยั     ธนาฤดี                เป็นกรรมการ   

  
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 56,231,998,981 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเปิดประชมุ 
   
ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  และกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2564 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีก าหนดใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จ านวน 2 ชดุ  คือ   
1)  คณะกรรมการบริษัทฯ    และ   2)   คณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี ้  บริษัทฯ ยังมิไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน   ดงันัน้  การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ  ครัง้ที่ 2/2564 
เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 มีนาคม 2564  ซึ่งมีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจ านวน 
2,222,000 บาท ดงันี ้

           หน่วย : บาท / คน / ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 ปี 2563 
ค่าเบีย้ประชุม   
- ประธาน 15,000 15,000 
- กรรมการ 8,000 8,000 
รวมวงเงนิค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท) 2,222,000 2,222,000 

 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ อย่างครบถว้นแลว้  

 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีค าถามสอบถาม  ผูด้  าเนินการประชุมจึงที่ประชมุลงคะแนนเสียง (E-voting) 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2564 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจ านวน 2,222,000 บาท และอนุมตัิมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูจ้ดัสรร
เงินจ านวนดงักล่าว ใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใตว้งเงินที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

                                                                                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 56,231,998,981 0 0 0 
รอ้ยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุ 
  2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเปิดประชมุ 
 
ระเบียบวาระที ่8   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 

2564 
 
 ผู้ด  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า   ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ซี ดบัเบิล้ยู ดับเบิล้ยู พี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอ
เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง ไดแ้ก่ 

1) นางสาววรรญา  พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4387   หรือ 
2) นางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7881   หรือ 
3) นางสาวชลทิชา เลิศวิไล   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12258 หรือ 
4) นางสาววราภรณ ์ พนัธภ์กัดีนพุงษ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12261 หรือ 
5) นางสาวรชันก  เจนสวุรรณ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 13765 
 
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท ซี ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี
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และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้  และพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 มี
ดงันี ้ 
 

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2564 ปี 2563 
1. บรษิัท   แมกซ ์  เมทลั  คอรป์อเรชั่น   จ ากดั (มหาชน) 990,000 945,000 
2. บรษิัท เดอะ มาเจสติก ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั 390,000 390,000 
3. บรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั และบรษิัทย่อย 1,100,000 1,100,000 
4. บรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรยีลเอสเตท จ ากดั  100,000 200,000 

5. บรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั 220,000 200,000 
รวมค่าสอบบัญช ี 2,800,000 2,835,000 

 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวขา้งตน้ ไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) และค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ครัง้ละ 

15,000 บาท (ถา้มี) ค่าพาหนะในการเดนิทางไป-กลบัในการปฏิบตัิงาน (ถา้มี) ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พกั ค่าพาหนะในการปฏิบตัิงาน
ในต่างจงัหวดั (ค่าเบีย้เลีย้ง 400 บาท ต่อคนต่อวนั) (ถา้มี) ค่าท างานล่วงเวลา (ถา้มี) ค่าเบีย้เลีย้งในการเขา้รว่มสงัเกตการณก์าร
ตรวจนบัสินคา้คงเหลือหรือการท าลายสินคา้  (ถา้มี)  และค่าใชจ้่ายส่งจดหมายยืนยนัยอดบญัชีประเภทต่าง ๆ (ถา้มี) ซึ่งจะเบิก
ชดเชยตามที่ไดจ้่ายจรงิ 
 ทั้งนี ้นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  ดังกล่าวตามขา้งตน้แลว้   ทั้งบริษัท ซี 
ดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ ากัด และผูส้อบบญัชีทัง้ 5 คน ตามรายชื่อขา้งตน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนไดเ้สียอื่นใดกับบริษัทฯ 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535     
 ในการนี ้ คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีจาก บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,800,000 บาท 
 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามสอบถาม      ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียง 
(E-voting) 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก   บริษัท  ซี  ดับเบิล้ยู  ดับเบิล้ยู  พี  จ ากัด   เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี  2564  และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี  2564   เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน  2,800,000 บาท โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย ดงันี ้

 
ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบรษิัทยอ่ย 

1) นางสาววรรญา          พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4387   หรือ 
2) นางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7881   หรือ 





MAX / รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564    หนา้ 22/22 

เนื่องมาจาก บรษิัทฯ ตอ้งการเลือกท าเลที่ตัง้ใหอ้ยู่ใจกลางเมือง และศนูยร์วมธุรกิจ   และเป็นแหล่งท าเลธุรกิจการคา้ที่จะรองรบั
การติดต่อและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตดว้ย รวมทัง้ ปรบัภาพลกัษณข์องบริษัทฯ และองคก์ร ทัง้ภายในและ
ภายนอกใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจปัจจบุนัยิ่งขึน้ 
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชมุ 
 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า  ในฐานะประธานกรรมการของบรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) พรอ้ม
ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้ ดงันัน้ เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ แลว้ จึงกล่าวปิดการประชมุ  
 
 
ปิดการประชมุเวลา 11.10 น. 
 
   

                     _________________________________________ 
                   (นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม) 

       ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
                                           ประธานที่ประชมุ 

 

 _______________________________ 
                      (นางสาวกษุชล  ฐิกรชชูยั) 

                    เลขานกุารบรษิัท 
                  ผูบ้นัทึกการประชมุ   

 




