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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

       ณ วันที ่26 เมษายน 2565 

 
เปิดประชมุ เวลา 14.00 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   

 
 นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท าหนา้ที่เป็นผู้ด  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการ
ประชุม”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  ของบรษิัทฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ การประชมุนี ้
เป็นการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา   2019  ระลอกใหม่     บริษัทฯ มีความตระหนัก
และห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท้ี่มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ    จึงเห็นควรจดัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี   2565    ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์  ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัท ผูส้อบบญัชี  และที่ปรกึษากฎหมายบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ  มีดงันี ้
 
คณะกรรมการบริษัทฯ   เขา้รว่มประชมุ จ านวน 6 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น 

1. นายพิพทัธ ์   ชนะสงคราม  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายกศุล      สงัขนนัท ์  รองประธานกรรมการ/ กรรมการ (ผ่านระบบออนไลน)์ 
3. นายชาตรี     ชื่นสขุสินทรพัย ์ กรรมการ/ รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
4. นายประพฒัน ์     ยอขนัธ ์  กรรมการ 
5. นางสาวสรุวงศ ์ วรรณปักษ ์   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
6. นายชาญณรงค ์  เชียงทอง  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยนายฉตัรชยั ธนาฤดี กรรมการ ไดข้อลาประชมุเนื่องจากตอ้งกกัตวัจากสถานการณ ์โควิด 19 
 

ผู้แทนจากผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ   
1.       นางสาวชลทิชา เลิศวิไล  ผูส้อบบญัชี บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั (ผ่านระบบออนไลน)์ 

 
สักขพียานด้านกฎหมายบริษทัฯ  
           1.      นางสาวณิชชา มีสขุ            สกัขีพยาน ในการนบัคะแนนเสียงส าหรบัการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์
ในครัง้นี ้

ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ การประชมุครัง้นี ้มีการก าหนดวาระการประชมุ จ านวนทัง้หมด 7 วาระ ดงันี ้
 

วาระที ่1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 
2565  
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วาระที ่2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
วาระที ่3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และบรษิัทย่อยของรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และการงดจา่ยปันผล (วาระนีไ้ดผ่้านมติที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แลว้เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากไม่มวีาระอนมุตัิงบ
การเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จงึน ากลบัมาขออนมุตัิต่อที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 อีกครัง้หนึ่ง) 

วาระที ่5 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ   
วาระที ่6  พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 
วาระที ่7  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 1, 3, 4 และวาระท่ี 5 
➢ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดว่า      ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า    2    ใน    3    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  คือ การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6  
  เนื่องจาก การประชมุครัง้นี ้เป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง 
(E-voting) ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบตัิดงันี ้ 

1.       ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting  เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาท)ี  เมื่อกดเลือก
การลงคะแนน “ เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย”  และ “งดออกเสียง” แลว้ ระบบจะมี Pop-Up  สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการ
ลงคะแนนหรือไม่  ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
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2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หากวาระ
ไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปล่ียนการลงคะแนนได้ 

3. ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณม์ือถือหรือ Tablet ขอใหผู้ถื้อหุน้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง
โปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้กลบัมายังหนา้ต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อ
รบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ 

5.        ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหนา้ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

➢ เพื่อความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดกดปุ่ มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงและ

ยืนยนัภายในเวลาที่ก าหนด ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัติามที่ประธานเสนอ 

➢ การนบัคะแนนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ใหน้ ารวมค านวณเป็นฐานในการลงคะแนนโดยใหถื้อเป็นการงดออกเสียง 
➢ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท  าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทฯ ไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์
ของท่านผูถื้อหุน้ นบัรวมไวเ้พื่อการลงมติตามวาระแลว้ 

➢ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท าการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  
ระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ออกจากการประชมุในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 

 
➢ กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการส่งค าถาม (Question) สามารถท าไดค้อื ส่งค าถามผ่านขอ้ความ สามารถท าการ

พิมพค์ าถามมาทางช่องทาง Chat อยู่ดา้นล่างสดุของโปรแกรม Zoom  ในการถามค าถามแต่ละครัง้การพิมพ์
ขอ้ความ  ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุแจง้ ชื่อ - นามสกลุ  พรอ้มระบวุ่าท่านมาดว้ยตนเองหรือเป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริ่มถามค าถามทกุครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น และ
ตอนส่งขอ้ความ รบกวนดูว่า Chat ค าถาม จะถูกส่งมาที ่“MAX Q&A” 

➢ บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเขา้มา
ภายใน 2 นาที ทางบรษิัทจะด าเนินการประชมุต่อ หากผูถื้อหุน้มคี  าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพค์ าถามเขา้มา
ผ่านช่องทาง Chat  เจา้หนา้ที่จะท าการอา่นค าถามของทา่นในภายหลงั 

➢ ขอแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมในวนันี ้บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท 
โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ 

 ล าดบัต่อไป นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม  ประธานกรรมการ   ซึ่งจะท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ ( “ประธานฯ” ) กล่าวเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้สิน้  40  ราย (แบ่งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 8 ราย คิด
เป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้  32,648,713,000  หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 32 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 22,614,731,488 หุน้) รวม
จ านวนหุน้ทัง้หมดที่มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น จ านวนหุน้ทัง้สิน้ 55,263,444,488 หุน้ หรือ รอ้ยละ 64.5079 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จ านวน 85,669,331,289 หุน้ ซึ่งครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 
38. จึงเริ่มเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้ในหนงัสือเชิญประชมุฯ 
และมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุ เป็นผูด้  าเนินการประชมุต่อไป 
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    นายพิพัทธ ์ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ถึงข่าวของบริษัทที่ไดแ้จง้ผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรพัยเ์มื่อวานนี ้(25/4/65) เรื่องแจง้การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัมติเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
งบการเงิน ปี 2563 โดยสรุปเป็น Timeline ดงันี ้
11/4/65       บริษัทไดร้บัหนังสือจากส านักงาน กลต. ให้ชีแ้จงเก่ียวกับมติเห็นชอบของ AC ต่องบการเงินปี 2563 เนื่องจาก   

กลต.  ไดร้บัการรอ้งเรียนว่า MAX มีการเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นเท็จในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ปี 2565 โดยระบวุ่า
งบการเงิน ปี 2563 AC ยงัไม่ไดใ้หค้วามเห็นชอบ ดงันัน้ หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้อาจปรากฎขอ้ความอนัเป็นเทจ็ 

18/4/65       บริษัทไดส่้งหนงัสือตอบขอ้ชีแ้จงไปยงัส านกังาน กลต. ว่า งบการเงินไดผ่้านความเห็นชอบจาก AC แลว้ โดยมติ 2 
ใน 3 คือผม นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และนายชาญณรงค ์เชียงทอง และไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อรบัรองงบการเงินดงักล่าว และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิิต่อไป 

21/4/65       บริษัทไดร้บัหนงัสือจากส านกังาน กลต. เพื่อขอใหด้  าเนินการชีแ้จงและส่งเอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกบัมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน ปี 2563 

25/4/65       บรษิัทไดส่้งหนงัสือตอบขอ้ชีแ้จงใหส้ านกังาน กลต แลว้ และไดเ้ปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์
แลว้  

 

เริ่มประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 29 
เมษายน 2564  

 
ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

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

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มี
ความถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามสอบถาม       ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียง 
(E-voting) 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเสียงขา้งมากรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 34,670,694,488 0 20,601,000,000 0 
รอ้ยละ 62.73 0.0000 37.27 0.0000 
หมายเหต ุ  1) มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

http://www.maxmetalcorp.co.th/
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 ในระหวา่งการประชมุวาระท่ี 1 ไดม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติมอกีจ านวน 4 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดร้วม 8,250,000 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมเป็น 44 ราย นบัจ านวน
หุน้รวมกนัไดท้ัง้สิน้  55,271,694,488 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  64.52 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
ระเบียบวาระที ่2  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% 
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6.   บรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั  (ARIYA)  มีสดัส่วนการถือหุน้ 100% ซึ่งเขา้ลงทนุในไตรมาส 4/2563 
 

รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2563 ดงันี ้
 

1. บรษิัท ราชบรุี อีอีพี รีนิวเอเบิล้เอนเนอรจ์ี ้ จ ากดั (R-EEP) มีสดัสว่นการลงทนุ 10%  
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   
3. บรษิัท เดอะ มาเจสติค ครีก คนัทรีคลบั จ ากดั (MJC) มีสดัส่วนการลงทนุ 80% มีทนุช าระแลว้ 260 ลา้นบาท มี

ทรพัยสิ์นจ านวน  477 ลา้นบาท รายไดจ้ านวน 53 ลา้นบาท  ก าไรสทุธิจ านวน 6 ลา้นบาท 
4. บรษิัท เอช เอ็น ซี เพาเวอร ์จ ากดั (HNC) ใชง้บการเงินงวด 30 กนัยายน 2563 มีสดัส่วนการลงทนุ 60% มีทนุช าระ

แลว้ 250 ลา้นบาท  มีทรพัยสิ์น จ านวน 527 ลา้นบาท รายไดจ้ านวน 1,287 ลา้นบาท  ก าไรสทุธิจ านวน  7 ลา้น
บาท 

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 

6. บรษิัท อรยิา เอสเตท จ ากดั (ARIYA) มีสดัส่วนการลงทนุ 100% มีทนุช าระแลว้ 91 ลา้นบาท มีทรพัยสิ์นจ านวน 92 
ลา้นบาท รายได ้16 ลา้นบาท ขาดทนุสทุธิจ านวน 6 ลา้นบาท 
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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 ไดเ้ขา้ไปลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 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  

6. บริษัท อริยา เอสเตท จ ากัด (ARIYA) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงแรม โดยบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไป
ลงทนุท่ี 100% เมื่อวนัที 13 พฤศจิกายน 2563 
 

สรุปรายได้และผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษัทย่อย ประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

     

 
หน่วย : ล้านบาท 

 

 
รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 

  

2563 2562 ผลต่าง 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

1.  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร             

    1.1 รายไดธุ้รกิจสนามกอลฟ์ 32.19 2.27 44.84 2.97 (12.65) (28.21) 

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

    1.3 รายไดจ้ากธุรกิจบรกิารโรงแรม 1.25 0.09 - - 1.25 0.09 

รวม 1,319.90 93.11 1,482.36 97.95 (162.46) (10.96) 

2. รายไดอ้ื่น       

    2.1  ธุรกิจเหล็ก 46.93 5.40 23.14 1.53 53.35 230.55 

    2.2  ธุรกิจสนามกอลฟ์ 50.50 1.48 5.04 0.33 15.90 315.48 

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

รวม 97.69 6.89 31.07 2.05 66.62 214.42 

รวมรายได้ทัง้สิน้ 1,417.59 100.00 1,513.43 100.00 (95.84) (6.33) 
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3. ค่าใชจ้า่ย             

    3.1 ตน้ทนุขายและบรกิาร 1,296.97 71.44 1,437.95 83.97 (140.98) (9.80) 

    3.2 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 67.51 3.72 54.22 3.17 13.29 24.51 

    3.3 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ความนิยม 440.36 24.26 205.50 12.00 234.86 114.29 

    3.4  ตน้ทนุทางการเงิน 10.32 0.57 12.06 0.70 (1.74) (14.43) 

4. หนีส้งสยัจะสญูและรายการโอนกลบั 0.26 0.01 2.66 0.16 (2.40) (93.61) 

รวม 1,815.42 100.00 1,712.39 100.00 103.03 6.02 

5. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได ้ 2.46 0.17 37.44 2.47 (34.98) (93.43) 

6. ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (395.37) (10.67) (161.52) (10.67) (233.85) (144.78) 

 
 บรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงัต่อไปนี ้
รายไดแ้ละผลการด าเนินงาน 

1.) รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  มีรายไดธุ้รกิจสนามกอลฟ์จ านวน  32.19 ลา้นบาท รายไดธุ้รกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้ามันปาล์มจ านวน 1,286 ล้านบาท  รายได้จากธุรกิจโรงแรม จ านวน 1.25 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมทั้งหมดจ านวน 
1,319.90 ลา้นบาท ในส่วนของปี 2562 จะมีรายไดจ้ านวน 1,482  ลา้นบาท  เมื่อเทียบกบัปี  2562  จะมีรายไดล้ดลงประมาณ  
162  ลา้นบาท  คิดเป็น 10.96%  

2.) รายไดอ้ื่น  ธุรกิจเหล็กมีรายไดจ้ านวน  46.93 ลา้นบาท ธุรกิจสนามกอลฟ์มีรายไดจ้ านวน  50.50 ลา้นบาท ธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาลม์มีรายไดจ้ านวน 0.15  ลา้นบาท ธุรกิจโรงแรม จ านวน 0.11 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ านวน 97.69 
ลา้นบาท และรวมรายไดท้ัง้สิน้ จ านวน  1,417.59 ลา้นบาท   ส่วนในปี 2562 จะมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 1,513 ลา้นบาท เมื่อเทียบ
กบัปี  2562 จะมีรายไดล้ดลงประมาณ  95  ลา้นบาท คิดเป็น 6.33%  

3.) ค่าใชจ้่าย  มีตน้ทุนขายและบริการจ านวน  1,296.97 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ านวน  67.51 
ลา้นบาท  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยสิ์นจ านวน  440.36  ลา้นบาท ตน้ทนุทางการเงินจ านวน 0.32 ลา้นบาท 

4.) หนีส้งสยัจะสญูและรายการโอนกลบัจ านวน 0.26 ลา้นบาท รวมค่าใชจ้า่ยจ านวน 1,815.42 ลา้นบาท 
5.) รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) มีภาษีเงินไดจ้ านวน (2.46) ลา้นบาท 
6.) ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจ านวน  (395.37) ลา้นบาท 

 

    สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษทัและบริษัทยอ่ย ประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย ์ 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37.91 3.97 33.94  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 308.62 270.43 38.19  

สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา-
หมนุเวยีน 

71.53 83.51 (11.98)  
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สินทรัพย ์ 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิการอื่น 12.67 - 12.67  

สินคา้คงเหลือ-สทุธิ 47.96 42.23 5.73  

สินทรพัยท์างการเงิน-ไม่
หมนุเวยีนอื่น 

600.97 - 600.97  

เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 748.94 (748.94)  

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 561.51 8.04 553.47  

ที่ดิน อาคารและ อปุกรณ ์ 630.90 583.61 47.29  

ค่าความนิยม 128.03 128.03 -  

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนท่ีไม่ใช่เงิน
สดที่เป็นหลกัประกนั 

147.97 - 147.97  

สินทรพัยห์มนุเวียนและไม่หมนุเวยีอื่น ๆ 14.84 5.82 9.02  

สินทรัพยร์วม 2,562.91 1,874.58 688.33  

 
บรษิัทฯ ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงัต่อไปนี ้

 
สินทรพัย ์   มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 37.91 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นจ านวน 

308.62 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจ านวน 47.96 ลา้นบาท สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนจ านวน 600.97 ลา้นบาท ซึง่เป็นการ
จดัประเภทรายการใหม่ทางบญัช ีส าหรบัปี 2563 ในส่วนของปี 2562 จะเรียกว่าเงินลงทนุระยะยาวอื่น สินทรพัยท์างการเงิน-ไม่
หมนุเวยีนอื่น จ านวน 600.97 ลา้นบาท (เป็นท่ีดินของบรษิัท เดอะ มาสเตอร ์เรยีล เอสเตท จ ากดั) ซึ่งบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุเมื่อ
ปี 2563 นี ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณจ์ านวน 630.90 ลา้นบาท ค่าความนิยมจ านวน 128.03 ลา้นบาท สินทรพัยห์มนุเวยีนและ
ไม่หมนุเวยีนอื่น ๆ จ านวน 14.84 ลา้นบาท สินทรพัยร์วมจ านวน 2,562.91 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2562 จะอยู่ที่ 1,874 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้มาถงึจ านวน 688.33 ลา้นบาท 

 
      หน่วย : ล้านบาท 

หนีส้นิ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 
 

หนีสิ้นผิดนดัช าระ - 61.47 (61.47)  

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

16.10 7.99 8.11  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น 237.08 137.64 99.44  

เจา้หนีค้่าหุน้สามญั 388.11 - 388.11  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการอื่น 49.55 31.42 18.13  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ี 2.39 2.39 -  
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เก่ียวขอ้งกนั 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลอื่น - 15.19 (15.19)  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8.00 (8.00)  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 94.56 - 94.56  

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 41.74 43.05 (1.31)  

 
หนีสิ้น    ไม่มีหนีสิ้นผิดนัดช าระในปี 2563   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน  16.10 

ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นจ านวน 237.08 ลา้นบาท เจา้หนีค้่าหุน้สามญัจ านวน 388.11 ลา้นบาท ซึ่งเป็น
เจา้หนีค้่าหุน้สามญัที่บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร ์เรียลเอสเอท  จ ากัด และค่าหุน้บริษัท อรยิา เอสเตท จ ากัด  
โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายค่าหุน้ไปบางส่วน ยงัเหลือคงคา้งอยู่จ  านวน 388.11 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการอื่น
จ านวน 49.55  ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน 2.39 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
บคุคลอื่น และ เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2563 จะไม่มีคงเหลือแลว้  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
จ านวน 94.56 ลา้นบาท และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 41.74 ลา้นบาท  

                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เปลี่ยนแปลง 
 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา-ไม่หมนุเวียน 13.58 13.75 (0.17)  

หนีสิ้นหมนุเวียนและไม่หมนุเวยีนอื่น ๆ 26.92 18.32 3.31  

หนีส้นิรวม 870.03 344.51 525.52  

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 (826.44) (430.40) (396.04)  

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 159.17 158.51 0.66  

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,692.88 1,530.07 162.81  

อัตราส่วนหนีส้นิต่อทุน 0.51 0.23 0.28  

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (0.00807) (0.00446) (0.00361)  

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้   มีรายไดค้่าสมาชิกรบัล่วงหนา้จ านวน 13.58  ลา้นบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาเจสติค 
ครีก  คนัทรีคลบั จ ากดั   ซึ่งด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัสนามกอลฟ์ หนีสิ้นหมนุเวียนและไม่หมนุเวียนอื่น ๆ  จ านวน   26.92  ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวมจ านวน  870.03 ลา้นบาท ในปี 2562 จ านวน 344.51 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 525.52 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 (826.44) ลา้นบาท  ปี 2562 จ านวน (430.40) ลา้นบาท ผลต่างจ านวน (396.04) ลา้นบาท ส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม จ านวน 159.17 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน  1,692.88 ล้านบาท  ปี 2562 จ านวน 
1,530.07 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 162.81 ลา้นบาท อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน เท่ากับ 0.51 เท่า  ปี 2562 จ านวน  0.23 เท่า 
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เพิ่มขึน้มา 0.28 เท่า ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ เท่ากบั (0.00807)  บาทต่อหุน้  ปี 2562 จ านวน (0.00446) บาทต่อหุน้  แตกต่างกัน
อยู่ที่จ  านวน 0.00361 บาทต่อหุน้   
 
 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีค าถามสอบถามเพิม่เติม  ผูด้  าเนินการประชมุจงึแจง้ว่า วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อ
รบัทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสียง 

ที่ประชมุรบัทราบตามที่เสนอขา้งตน้ 
 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

      ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท างบ
การเงินประจ าปี สิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และเสนอให้ที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ งบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย และรายงานผูส้อบบัญชี งวดประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่า มีการ
บนัทึกขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้น และมีการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอและเหมาะสม  
 งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้ 
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ซึ่งมีขอ้มลูสรุปท่ีส าคญัดงันี ้

      (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ข้อมูลตามงบการเงนิรวมของบริษัท 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
สินทรพัยร์วม 2,562.91 1,874.58 

หนีสิ้นรวม 870.03 344.51 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,692.88 1,530.07 

รายไดร้วม 1,319.90 1,513.43 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (394.37) (161.52) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) (0.00807) (0.00446) 
 

ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้ว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ 
นางณัฐนนัท ์สขุสโมสร ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า  ขอใหบ้รษิัทชีแ้จงใน

งบการเงินปี 2563 เนื่องจากผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 
1) การท าธุรกรรมซือ้เงินลงทนุในบรษิัทย่อย การท าสญัญาเชา่ระยะยาวของบรษิัทย่อย รวมทัง้มีการช าระคา่หุน้และ

ค่าเช่าใหแ้ก่บคุคลอื่นท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญา ซึ่งอาจไมเ่ป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยผูส้อบบญัชีไดร้ายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหด้  าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามมาตรา 89/25 ของพรบ.หลกัทรพัยฯ์ และ  
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2) การไม่สามารถหาหลกัฐานท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ เนื่องจากกรรมการของบรษิัทย่อยไม่ส่งมอบงบการเงินและไม่
อนญุาตใหบ้รษิัทเขา้ไปรวบรวมเอกสารการจดัท างบการเงิน  
โดย  ขอใหบ้รษิัทชีแ้จงขอ้มลูใน 4 ประเด็นหลกัดงันี ้
รายละเอียดตามขา่วบรษิัทวนัท่ี 25 เมษายน 65 

1. การดอ้ยค่าเงินลงทนุและสินทรพัย ์และการช าระเงินใหแ้ก่บคุคลอื่นท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญา 
2. การไม่ส่งมอบงบการเงินประจ าปี 2563 ของบรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั 
3. ระบบควบคมุภายในของกลุม่บรษิัท 
4. การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 
นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ ไดต้อบค าถามผูถื้อหุน้ขอ้ 1 เรื่องการท าธุรกรรมซือ้

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย และการท าสญัญาเช่าระยะยาวของบรษิทัย่อย ที่มีการจา่ยช าระคา่หุน้และค่าเช่าใหแ้ก่บคุคลอื่นที่ไม่ได้
เป็นคู่สญัญา ซึง่อาจไม่เป็นไปตามปกติธุรกจินัน้ ทางบรษิัทไดป้รกึษากบัท่ีปรกึษากฎหมายวา่การด าเนินการดงักลา่วเป็นการ
กระท าที่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ และไดร้บัการยืนยนัจากที่ปรกึษากฎหมายว่า การช าระคา่หุน้คงคา้งและคา่เช่าระยะยาวตาม
ค าสั่งของผูข้ายและผูใ้หเ้ช่าซึ่งเป็นเจา้หนีน้ัน้ ถือวา่บคุคลดงักล่าวไดร้บัเงินคา่หุน้และค่าเชา่ไวใ้นฐานะตวัแทนของผูข้ายและผู้ให้
เช่าซึ่งเป็นเจา้หนีเ้สมือนว่าเจา้หนีไ้ดร้บัช าระหนีด้ว้ยตนเอง การช าระหนีด้งักล่าวจงึเป็นการช าระหนีซ้ึ่งท าใหห้นีร้ะงบัลงโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย  ทัง้นีต้ามมาตรา 315 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ซึ่งต่อมา ผูข้ายและผูใ้หเ้ชา่ ก็ไดอ้อกใบเสรจ็รบัเงิน
ค่าหุน้และคา่เช่าใหบ้รษิัทไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการรบัช าระหนีด้งักล่าวแลว้  

ตอบค าถามผูถื้อหุน้ ขอ้ 2 เรื่องการไม่สามารถหาหลกัฐานท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เนื่องจากกรรมการของบรษิัทย่อย
ไม่ส่งมอบงบการเงินและไม่อนญุาตใหบ้รษิัทเขา้ไปรวบรวมเอกสารการจดัท างบการเงินนัน้ ขอเรียนชีแ้จงว่า ทางคณะกรรมการ
ไดใ้ชค้วามสามารถอยา่งเตม็ที่ในการรวบรวมเอกสารการจดัท างบการเงิน แต่ไม่ไดร้บัความรว่มมือจากบรษิัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์
จ ากดั แต่อยา่งใด ซึง่ถือว่าเป็นการถกูจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ ์ 

นายชาตรี ชื่นสขุสินทรพัย ์ รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบค าถามของผูถื้อหุน้ว่า ขอทวนค าถาม ซึ่งมี 4 
ค าถามคือ 1. การดอ้ยคา่เงินลงทนุและสินทรพัย ์ และการช าระเงินใหแ้ก่บคุคลอื่นที่ไม่ไดเ้ป็นคูส่ญัญา 2. การไม่สง่มอบงบ
การเงินประจ าปี 2563 ของบรษิทั เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากดั 3. ระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบรผิทั และการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มบรษิัท ขอเรียนแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า ประเด็นดงักล่าวที่ผูถื้อหุน้สอบถามมานัน้ ทางตลาดหลกัทรพัยไ์ดส้อบถามมายงั
บรษิัทเช่นกนั ซึ่งบรษิัทไดข้อเลื่อนการตอบค าถามของตลาดหลกัทรพัยอ์อกไปเป็นวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2565 โดยขณะนีบ้รษิัท
อยู่ในระหวา่งรวบรวมขอ้มลูเพื่อตอบค าถามตลาดและจะแจง้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยต์่อไป จึงขอใหท้างผูถื้อ
หุน้ติดตามข่าวของบรษิัทท่ีจะเผยแพรผ่่านตลาดหลกัทรพัยต์่อไป 
    เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามสอบถาม      ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียง 
(E-voting) 

 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเสียงขา้งมากไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 2,100,031.488 32,570,663,000 20,601,000,000 0 
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รอ้ยละ 3.80 58.93 37.27 0.0000 
 

หมายเหต ุ 1) โดยมติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
       ลงคะแนน 

  2)  ในวาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเปิดประชมุ 
  
ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท แล ะบ ริษั ท ย่ อ ย

ของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล (วาระนี้
ได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แล้ว เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 แต่
เน่ืองจากไม่มีวาระอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 จึงน ากลับมาขออนุมัตต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 อีกคร้ังหน่ึง) 

 
 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 
 แต่เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติไม่อนุมตัิดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ดงันัน้ วาระนีจ้ึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
  
ระเบียบวาระที ่5  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 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 
ท่าน ดงันี ้

1)   นายชาตรี ชื่นสขุสินทรพัย ์  รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการ 
2)   นายประพฒัน ์ยอขนัธ ์  กรรมการ 
3)   นางสาวสรุวงศ ์วรรณปักษ์  กรรมการ 

              เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ และเพื่อการ
ลงคะแนนท่ีโปรง่ใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในระหวา่งการพิจารณาในวาระนี ้ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ท่าน  ไดอ้อกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราว  
          นางสาวสรุวงศ ์วรรณปักษ์ กรรมการผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ไม่ขอรบัต าแหน่งกรรมการต่อ 
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 ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการที่เหลือ 2 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 
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน  2  ท่าน   ไดแ้ก่   1)  นายชาตรี ชื่นสุขสินทรพัย ์
และ นายประพัฒน ์ยอขนัธ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งขอ้มลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชมุที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

 ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่า ดว้ยความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องกรรมการแต่ละท่าน อนัจะเป็น
ก าลงัส าคญัที่จะช่วยสรา้งคุณประโยชนต์่อบริษัทฯ ในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการให้สามารถด าเนินไปตามแนวทาง และ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายชาตรี ชื่นสขุสินทรพัย ์และ นายประพฒัน ์ยอ
ขนัธ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
  

 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
นายคณุานนท ์ทวีพิรยิะ  ส่งค าถามมาที่ MAX Q&A(Direct Message) เรียน  ท่านประธาน ขา้พเจา้ นายคณุานนท ์

ทวีพิรยิะ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ซึ่งถือหุน้จ านวน 10,338,463,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 12.07 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 
ขอเสนอชื่อบคุคล 3 ท่าน เขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อใหล้งคะแนนในวาระท่ี 5  ดงันี ้
        1.          นายบญุส่ง กลุบปุผา 
        2.   นางสาวกลุธิดา กลุบปุผา 

3.              นายวชัรนิทร ์วรรณปักษ์ 
 ขอ้มลูประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการของบรษิัทปรากฏตามที่ไดส่้งมาพรอ้มนี ้ขอใหท้ี่

ประชมุลงคะแนนเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่านในวาระท่ี 5 นีด้ว้ยครบั 
  นายตลุา เทพประสิทธิพงศ ์ ส่งขอ้มลูมาที่  MAX Q&A(Direct Message) : ขา้พเจา้ นาย ตลุา เทพประสิทธิพงศ ์ผูถื้อ

หุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ถือหุน้จ านวน 3,984,600,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.65 เห็นดว้ยตามที่เสนอครบั 
            นายสภุวฒัก ์ขยนัยิง่  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ขา้พเจา้ นายสภุวฒัก ์ขยนัยิง่ ผูถื้อหุน้มาประชมุ
ดว้ยตนเอง ถือหุน้จ านวน 10,531,350,000 หุน้ เห็นดว้ยตามที่เสนอครบั 
             นายปิยะวฒัน ์ มงักรพาณิชย ์  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามสิทธิของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถ
เสนอแต่งตัง้ไดน้ะครบั แมใ้นการประชมุกเ็สนอไดค้รบั 
           นายนิมิตร แสงสวุรรณเมฆา ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : นิมติร แสงสวุรรณเมฆา ผูร้บัมอบฉนัทะ 
เห็นดว้ยใหเ้พิ่มวาระกรรมการเพิม่ใหมค่รัง้ต่อไปนะครบั เนื่องจากการเลือกกรรมการควรมกีารตรวจสอบหรือแจง้ล่วงหนา้ก่อน
นะครบั 
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            นายคณุานนท ์ทวีพิรยิะ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผูถื้อหุน้มีสิทธิตามกฎหมายบรษิัทมหาชนนะ
ครบั ขอใหท้่านประธานพิจารณาใหล้งคะแนนดว้ยนะครบั 
            นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สามารถตรวจสอบไดน้ะครบั ที่ผ่านมามี
การแตง่ตัง้ในท่ีประชมุแบบนีห้ลายบรษิัท ก็สามารถจดทะเบียนกบักระทรวงไดต้ามปกติครบั 
            นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : การท่ีบรษิัทไม่รบัการเสนอชื่อ เกรงว่าจะ
เป็นการรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้นะครบั ผมไม่เห็นดว้ยกบับรษิัทครบั 
            นายคณุานนท ์ ทวีพิรยิะ  ส่งขอ้มลูมาที่   MAX Q&A(Direct Message) : เรียน ท่านประธานครบั ขอใหท้ี่ประชมุ
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีผูถื้อหุน้เสนอในการประชมุครัง้นีค้รบั ตามกฎหมายไมต่อ้งตรวจสอบคณุสมบตัิก่อนครบั และบคุคล
ที่ไดร้บัการเสนอชื่อยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิครบถว้นครบั ขอใหด้  าเนินการตามกฎหมายดว้ยนะครบั ผมจะเสนอเป็นวาระเพิ่มเติม
นะครบั ท่านประธานพิจารณาใหล้งคะแนนดว้ยครบั ไม่จ าเป็นตอ้งจดัประชมุใหม่เสียค่าใชจ้่ายบรษิัทครบั 
            นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ ส่งขอ้มลูมาที่  MAX Q&A(Direct Message) : เพิ่มกรรมการครัง้นีเ้ลยครบั 
            นายสภุวฒัก ์ ขยนัยิง่  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สนบัสนนุการเพิ่มวาระเลือกตัง้กรรมการตามที่
คณุคณุานนทเ์สนอครบั 
         นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ไม่ควรตอ้งจดัประชมุใหม่แลว้ 

นายตลุา เทพประสิทธิพงศ ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ขา้พเจา้ นาย ตลุา เทพประสิทธิพงศ ์ผูถื้อ
หุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ถือหุน้จ านวน 3,984,600,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.65 เห็นดว้ยตามที่เสนอครบั ตอ้งการเพิ่มวาระครบั 

นายคณุานนท ์ทวีพิรยิะ ส่งขอ้มลูมาที่  to  MAX Q&A(Direct Message) : “เรียน  ท่านประธานขา้พเจา้ นาย
คณุานนท ์ทวีพิรยิะ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ซึง่ถือหุน้จ านวน 10,338,463,000  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 12.07 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
(ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ที่ 40 และตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105) จ านวน 4 วาระ ดงันี ้
1. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น 
2. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการของบรษิัทเพิม่เติมอีกจ านวน 2 ทา่น 
3. พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึง่มีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัท  
4. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ท่านใหม่แทนท่านเดิม 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
               เสนอชื่อบคุคล 3 ท่าน เขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ดงันี ้
(1) นายบญุส่ง กลุบปุผา 
(2) นางสาวกลุธิดา กลุบปุผา 
(3) นายวชัรนิทร ์วรรณปักษ ์
              ขอ้มลูประวตัิโดยสงัเขปของบคุคล 
              นายนิมิตร แสงสวุรรณเมฆา ส่งขอ้มลูมาที่  MAX Q&A(Direct Message) : ในการเสนอเลือกกรรมการ ควรผ่าน
กรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคณุสมบตัินะครบั ผูถื้อหุน้รายย่อยควรไดเ้ห็นรายชื่อก่อนนะครบั ไม่งัน้ถือว่าเปิ็นการรอนสิทธิิ
ผูถื้อหุน้เช่นกนั 
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             นายตลุา เทพประสิทธิพงศ ์  ส่งขอ้มลูมาที่  MAX Q&A(Direct Message) : ทา่นประธานครบั ถา้ไม่ใหเ้พิ่มวาระตาม
กฎหมายมหาชน ถือวา่ท าผิดกฏหมายนะครบั มีที่ปรกึษาทางกฎหมายมัย้ครบั ผมคดิวา่คณุท าไมถ่กูนะครบั 

นายสภุวฒัก ์ขยนัยิ่ง  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : บรษิัทมีที่ปรกึษากฎหมายในที่ประชมุ ขอใหช้ีแ้จง
เรื่องการเพิ่มวาระว่าสามารถด าเนินการได ้ตาม พรบ มหาชน และใหป้ระธานใชด้ลุยพินิจตามก ากบัดแูลกิจการท่ีดดีว้ยครบั 

นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : วาระส าคญัหรือไม่ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาสิ
ครบั หากผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ก็จะไม่เห็นดว้ยเอง ทา่นประธานไม่มีสิทธิและอ านาจที่จะไม่รบัเสนอวาระนะครบั 

นายสภุวฒัก ์ขยนัยิ่ง  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามที่ประธานชีแ้จงเป็นเรื่องของการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ไม่ใช่ขอ้บงัคบัตาม พรบ มหาชน ท่ีสามารถใชเ้สียง 1 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ในการเสนอเพิม่วาระไดค้รบั 
     นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ทา่นประธานลองสอบถามกบัท่ีปรกึษา
กฎหมายของบรษิัทไหมครบัว่าผูถื้อหุน้สามารถเสนอแตง่ตัง้บคุคลอื่นเป็นกรรมการในท่ีประชมุไดห้รือไม่ 

นายคณุานนท ์ทวีพิรยิะ  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : คณุสมบตัิของบคุคลที่ผูถื้อหุน้เสนอชื่อ ทางเรา
ไดต้รวจสอบมาแลว้ครบั ท่านมีคณุสมบตัิครบั 

นายตลุา เทพประสิทธิพงศ ์  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ที่ประธานพดูไมถ่กูตอ้งครบั  กฎหมาย
มหาชนไมม่ีระเบียบใหต้รวจ ครบั  แค่เป็นไปตาม CG ถา้ไม่ปฎิบตัิตามกฏหมายมหาชนถือว่าคณุรดิรอนสิทธิผูถื้อหุน้ครบั 

นายคณุานนท ์ทวีพิรยิะ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผมขอใช ้พรบ บรษิัทมหาชน มาตรา 105 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 40 เสนอเพิ่มวาระครบั 

นายตลุา เทพประสิทธิพงศ ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ขา้พเจา้ นาย ตลุา เทพประสิทธิพงศ ์ผูถื้อ
หุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ถือหุน้จ านวน 3,984,600,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.65 เห็นดว้ยตามที่เสนอครบั ตอ้งการเพิม่วาระ
ครบั 

นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สนบัสนนุการเพิ่มวาระเลือกตัง้กรรมการ
ตามที่คณุคณุานนทเ์สนอครบั 

นายสภุวฒัก ์ขยนัยิง่  ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ขา้พเจา้ นายสภุวฒัก ์ขยนัยิง่ ผูถื้อหุน้มาประชมุ
ดว้ยตนเอง ถือหุน้จ านวน 10,531,350,000 หุน้ เห็นดว้ยกบัวาระอื่นท่ีเสนอเพิ่มเติมตามที่เสนอครบั 

นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ส่งขอ้มลูมาที่  MAX Q&A(Direct Message) : นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ผูถื้อหุน้ ซึ่ง
ถือหุน้จ านวน 7,708,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด สนบัสนนุการเพิ่มวาระเลือกตัง้
กรรมการตามที่คณุคณุานนทเ์สนอครบั 

นายคณุานนท ์ ทวีพิรยิะ   ส่งขอ้มลูมาที่  MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานครบั ขอใหท้่านประธาน
ด าเนินการใหเ้ปิ็นไปตามกฎหมายครบั ทา่นประธานมีหนา้ที่ด  าเนินการใหเ้ปิ็นไปตามกฎหมาย ตามหลกั fuduciary duty 
ครบั 

นายสภุวฒัก ์ขยนัยิ่ง ส่งขอ้มลูมาที่     MAX Q&A(Direct Message) : ตามกฎหมายสามารถท าไดต้าม พรบ มหาชน 
หากประธานไม่ท าหนา้ที่ตามกฎหมาย กถื็อวา่ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายนะครบั 

นายปิยะวฒัน ์มงักรพาณิชย ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผมคดิวา่การท่ีประธานตดับทแบบนี ้ผม
คิดวา่ท่านก าลงัรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้นะครบั จรงิ ๆ แคใ่หผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงก็นา่จะชดัเจนแลว้นะครบั 

นายตลุา เทพประสิทธิพงศ ์ ส่งขอ้มลูมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ขา้พเจา้ นาย ตลุา เทพประสิทธิพงศ ์ผูถื้อ
หุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ถือหุน้จ านวน 3,984,600,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.65 เห็นดว้ยตามที่เสนอครบั ตอ้งการเพิ่มวาระครบั 



MAX / รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565    หนา้ 17/19 

นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม ประธานในที่ประชมุ ไดต้อบค าถามผูถื้อหุน้ท่ีไดส่้งมาทาง MAX Q&A(Direct Message) วา่
ตามที่นายคณุานนท ์ ทวีพิรยิะ ผูถื้อหุน้ เสนอชื่อกรรมการเขา้ใหม ่ 3 ท่าน คือ นายบญุส่ง กลุบปุผา นางสาวกลุธิดา กลุบปุผา 
และนายวชัรนิทร ์ วรรณปักษ ์ ซึ่งการที่ผูถื้อหุน้จะเสนอชื่อกรรมการเขา้ใหม่นัน้ จะตอ้งเสนอชื่อล่วงหนา้ก่อนประชมุผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบประวตัิ และพิจารณาคณุสมบตัิวา่มีคณุสมบตัคิรบถว้น ตามคณุสมบตัิของกรรมการในบรษิัทจด
ทะเบียนหรือไม่ ซึ่งการท่ีผูถื้อหุน้มาเสนอชื่อกลางที่ประชมุนัน้ ไมถ่กูตอ้ง จึงอนญุาตรบัขอ้มลูทัง้ 3 ท่าน ไวเ้พื่อน ามาพจิารณา
คณุสมบตัิ และด าเนินการตามระเบียบวา่ เป็นไปตาม พรบ.มหาชนหรือไม่ โดยเมื่อไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิแลว้ เห็นว่าเหมาะสม 
ก็จะน าเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และน าเสนอต่อที่ประชมุผู้
ถือหุน้ในคราวต่อไป ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิตามมาตรา 100 ของ พรบ.มหาชนได ้ ซึง่บรษิทัไม่มีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ จงึจะเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป เพื่อไมใ่หเ้ป็น
รดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้อื่นที่ไม่ไดเ้ขา้ประชมุในวนันี ้
      เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามสอบถาม      ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง (E-voting) 
 
มติทีป่ระชุม      ที่ประชุมมีมติเสียงขา้งมากไม่อนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 จ านวน 2 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

5.1  นายชาตรี ชื่นสขุสินทรพัย ์        รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการ 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 2,100,031.488 32,570,663,000 20,601,000,000 0 
รอ้ยละ 3.80 58.93 37.27 0.0000 

 
5.2) นายประพฒัน ์ยอขนัธ ์         กรรมการ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 2,100,031.488 32,570,663,000 20,601,000,000 0 
รอ้ยละ 3.80 58.93 37.27 0.0000 

 
5.3) นางสาวสรุวงศ ์วรรณปักษ์           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุไม่ขอ    

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่ออกีวาระหนึ่ง 
หมายเหต ุ 1) โดยมตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน 
         2)           ไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเปิดประชมุ 
   
ระเบียบวาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  และกรรมการชุดย่อย

ประจ าปี 2565 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีก าหนดใหท้ี่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จ านวน 2 ชดุ  คือ   
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1)  คณะกรรมการบริษัทฯ    และ   2)   คณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี ้  บริษัทฯ ยังมิไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน   ดงันัน้  การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ  ครัง้ที่ 2/2565 
เมื่อวนัศกุรท์ี่ 25 กมุภาพนัธ ์2565  ซึ่งมีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจ านวน 
2,222,000 บาท ดงันี ้

           หน่วย : บาท / คน / ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 ปี 2564 
ค่าเบีย้ประชุม   
- ประธาน 15,000 15,000 
- กรรมการ 8,000 8,000 
รวมวงเงนิค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท) 2,222,000 2,222,000 

 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให ้ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูจ้ดัสรรเงินจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ ภายใตว้งเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ อย่างครบถว้นแลว้  

 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวาระนี ้
 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีค าถามสอบถาม  ผูด้  าเนินการประชุมจึงที่ประชมุลงคะแนนเสียง (E-voting) 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเสียงขา้งมากไม่อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทฯ  และกรรมการชดุย่อยประจ าปี 
2565 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจ านวน 2,222,000 บาท และอนุมตัิมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูจ้ดัสรร
เงินจ านวนดงักล่าว ใหแ้ก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใตว้งเงินที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 

                                                                                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 2,100,031.488 0 53,171,663,000 0 
รอ้ยละ 3.80 0.0000 96.20 0.0000 

 
หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุ 
  2) ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเปิดประชมุ 
 
ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า       ตาม  พ.ร.บ.  บรษิัทมหาชนจ ากดั   มาตรา   105    วรรคสอง    ก าหนดให้
ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุก็ได ้  

 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุน้ที่มีขอ้สงสยัที่จะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานในที่ประชุม ไดอ้่านค าถามของผูถื้อหุน้ที่สอบถามมาถึงการเพิ่มวาระ และการแจ้ง
รายชื่อกรรมการใหม่ จ านวน 3 ท่าน โดยผูถื้อหุน้ไดเ้สนอใหป้ระธานรบัพิจารณาในวาระอื่น ๆ โดยค าถามที่ผูถื้อหุน้ส่งมาทาง 
MAX Q&A(Direct Message) ไดบ้ันทึกไวแ้ลว้ที่ระเบียบวาระที่ 5 โดยประธานฯ ไดเ้ชิญสักขีพยานกฎหมาย มาใหค้  าอธิบาย
เพิ่มเติมว่า วาระเสนอรายชื่อกรรมการ จ าเป็นตอ้งพิจารณาคุณสมบัติ  ซึ่งจะมีการพิจารณาในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้อ
กฎหมาย หรือขอ้บงัคบับรษิัท ซึ่งท่านประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุแลว้ว่า ผูถื้อหุน้มีดว้ยกัน 2 กลุ่ม คือผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมใน
วนันี ้และผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ประชุมในวนันี ้ซึ่งควรจะใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดพ้ิจารณาร่วมกันส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 
เพื่อไม่เป็นการรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้รายอื่น  

นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุวา่ ขอแจง้ใหท้ราบอีกครัง้หน่ึงวา่ ขอรบัขอ้มลูรายชื่อกรรมการใหม่
ที่ผูถื้อหุน้เสนอทัง้ 3 ท่าน ไวเ้พื่อน ามาพจิารณาคณุสมบตัิ และด าเนินการตามระเบยีบวา่ เป็นไปตาม พรบ.มหาชนหรือไม่ โดย
เมื่อไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิแลว้ เห็นว่าเหมาะสม ก็จะน าเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใน
คราวต่อไป เพื่อไม่ใหเ้ป็นรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้อื่นที่ไม่ไดเ้ขา้ประชมุในวนันี ้
 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 15.45 น. 
 
 

                    _________________________________________ 
                   (นายพิพทัธ ์ชนะสงคราม) 

       ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
                                           ประธานที่ประชมุ 

 
_______________________________ 

                    (นางสาวเสาวรส จนัทรมิเวสกลุ) 
          ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
                  ผูบ้นัทึกการประชมุ   


