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เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรีเรื่ ยองน

มสามั
ผู้ถือหุเมทั
้ นประจ
าปีป2562
ท่ขอเชิ
านผูญ้ ถประชุ
ือหุ้น บริ
ษัทญแมกซ์
ล คอร์
อเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั
สิเรีง่ ยทีน่สง่ มาด้ท่าวนผู
ย ้ ถือหุ1.้ น บริสษาเนารายงานการประชุ
มสามัน่ ญจผูากั้ ถดือหุ(มหาชน)
้ นประจาปี 2561
รายงานประจมาปีสามั
2561
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2.
1. สCD-ROM
าเนารายงานการประชุ
ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
3.
อมูลของผูรายงานประจ
้ ได้ รับการเสนอชื
เพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ข้CD-ROM
าปี ่อ2561
4.
มอบฉั
แบบ ก. แบบ
3. หนั
ข้ อมูงสืลอของผู
้ ได้นรัทะ
บการเสนอชื
่อเพื่อข.เลืและแบบ
อกตังเป็
้ นค.
กรรมการและกรรมการอิสระ
5.
ยนและเอกสารที
่ต้องนามาในวั
4. เงื
หนั่องนไขการลงทะเบี
สือมอบฉันทะ แบบ
ก. แบบ ข. และแบบ
ค. นประชุม
6.
่อและรายละเอียยนและเอกสารที
ดเกี่ยวกับกรรมการอิ
สระ และนิ
ยามกรรมการอิ
สระ
5. รายชื
เงื่อนไขการลงทะเบี
่ต้องนามาในวั
นประชุ
ม
7.
อบัง่อคัและรายละเอี
บบริ ษัทในส่วยนที
วข้บอกรรมการอิ
งกับการประชุ
ผู้ถือหุย้ นามกรรมการอิ
และการออกเสี
ยงลงคะแนน
6. ข้รายชื
ดเกี่เกี่ย่ยวกั
สระมและนิ
สระ
8.
ดั ประชุ
ม องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. แผนที
ข้ อบังคั่แบสดงสถานที
บริ ษัทในส่ว่จนที
่เกี่ยวข้
9.
มลงทะเบีย่จนดั ประชุ
(ที่ต้อมงนามาในวันประชุม)
8. แบบฟอร์
แผนที่แสดงสถานที

9. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ที่ต้องนามาในวันประชุม)
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ใคร่ ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29
เมษายน บริ
2562
ณ ปห้ ออเรชั
งบุห่นงาจากั
ชัน้ ด3(มหาชน)
โรงแรมโกลเด้
ป ซอฟเฟอริ
เลขทีาปี่ 922562
ซอยแสงแจ่
ถนนริ
ษัทเวลา
แมกซ์14.00
เมทัลน.คอร์
ใคร่ ขนอเชิทิวญลิประชุ
มสามัญน ผูกรุ
้ ถืองเทพ
หุ้นประจ
ในวันจัมนทร์
ที่ 29ม
คลองบางกะปิ
โดยมี
ดังนีเลขที
้ ่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริ ม
เมษายน 2562แขวงบางกะปิ
เวลา 14.00 น.เขตห้
ณ ห้วอยขวาง
งบุหงากรุชังน้ เทพมหานคร
3 โรงแรมโกลเด้
น ทิระเบี
วลิปยบวาระการประชุ
ซอฟเฟอริ น กรุ งมเทพ
คลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
บวาระที่ 1
ข้ระเบี
อมูลยประกอบ
ข้ อมูลประกอบ

พิจารณารับม รองรายงานการประชุ
ญผู้ถได้อื หุจั้ นด ประจ
การประชุ
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจมาปีสามั2561
ขึ น้ เมืาปี
่ อ วั น2561
ที่ 18 เมษายน 2561 ที่ ป ระชุ ม
ได้
พิ จารณาระเบี
และมี
ระชุ่ อมวัปรากฏดั
งรายงานการประชุ
ตามม
การประชุ
ม สามัยญบวาระการประชุ
ผู้ ถื อ หุ้ นประจมาปีต่างๆ
2561
ได้ จัมดติขึทนี่้ปเมื
น ที่ 18 เมษายน
2561 ที่ ปมระชุ
รายละเอี
ยดปรากฎตามสิ
ง่ ที่สง่ มาด้ วมยลต่าดั
่ 1 มติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตาม
ได้ พิ จารณาระเบี
ยบวาระการประชุ
างๆบทีและมี

ความเห็นคณะกรรมการ

รายละเอี
ดปรากฎตามสิง่ ทีม่สมีง่ มาด้
วยลกาดั
ที่ 1 วน เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การบันทึกยรายงานการประชุ
ความถู
ต้ อบงครบถ้

ความเห็
หมายเหตุนคณะกรรมการ

การบั
นทึกรายงานการประชุ
มมีบความถู
ต้ องครบถ้ วนยงข้เห็านงมากของผู
สมควรรับรองรายงานการประชุ
มดังกล่สิทาวธิ
มติในวาระนี
จ้ ะต้ องได้ รับการรั
รองด้ วกยคะแนนเสี
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
ออกเสี
ยงลงคะแนน
มติ
ในวาระนี
จ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

หมายเหตุ

ออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ประจาปี 2561 และ
แผนงานปี 2562

ข้ อมูลประกอบ

ผลการดาเนินงานประจาปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจานวน 1,076.97 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ จากการขาย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การสนามกอล์ฟ 48.98 ล้ านบาท รายได้ จากธุรกิจผลิตและจาหน่าย
นา้ มัน ปาล์ม 984.79 ล้ านบาท รวมมี รายได้ จากการขายจานวน 1,033.77 ล้ านบาท นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมี รายได้ จากรายได้ อื่นจานวน 43.20 บาท สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี
2561 มีผลกาไรขันต้
้ น 40.84 ล้ านบาท แต่มีผลกาไรสุทธิ 13.04 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากหนี ้สงสัย
จะสูญและรายการโอนกลับจานวน 3.58 ล้ านบาท และโอนกลับผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นจานวน 3.55 ล้ านบาท โดยมีผลกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 42.63 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 144.06 โดยในปี 2560 บริ ษัทมีการรับรู้ กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
จานวน 23.14 ล้ านบาท
สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 2,061.11 ล้ านบาท
หนี ้สินรวมจานวน 369.52 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 1,691.59 ล้ านบาท
จึงเห็นควรที่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานงวดประจาปี 2561 และแผนงานปี 2562 ซึ่ง
จะนาเสนอในวันประชุม

หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้ อมูลประกอบ

งบการเงินสาหรับปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่ามี การบัน ทึก ข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วน และมี การเปิ ดเผยข้ อ มูลที่
เหมาะสมเพี ยงพอ รวมถึงได้ ผ่านการอนุมัติจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทแล้ ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
ข้ อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท
รายการ
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม
2,061.11
2,006.57
หนี ้สินรวม
369.52
328.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1,691.59
1,678.57
รายได้ รวมจากส่วนงานที่ดาเนินงานอยู่
1,076.97
602.20
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากส่วนงานที่ดาเนินงานอยู่
13.04
(29.59)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
13.04
(29.59)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)
0.00028
(0.00162)
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

หน้ าที่ 2/6

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ นสมควรอนุมัติและรับ รองงบการเงิ นของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่อย และรายงานผู้สอบบัญ ชี งวด
ประจาปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูก ต้ องครบถ้ ว น มี ก ารเปิ ด เผยข้ อมูลที่ เหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงผ่านการอนุมตั ิและรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ ออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อมูลประกอบ

ผลก ารด าเนิ น งาน งวด ป ระจ าปี 2561 บ ริ ษั ท มี ผลก าไรสุ ท ธิ จ าน วน 13.04 ล้ าน บ าท
และงบการเงิ นรวมยังคงมี ผลขาดทุน สะสมคงเหลือ อีกจ านวน 325.66 ล้ านบาท จึ งไม่อยู่วิสยั ที่
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปั น ผลสาหรับผลการดาเนินงานงวดประจาปี 2561 เนื่องจากบริ ษั ท
ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ เข้ าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ

ข้ อมูลประกอบ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18
ในการประชุมสามัญ ประจ าปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
(1) นายสมชาย มีเสน

กรรมการ และประธานกรรมการ

(2) พลตรี บญ
ุ ชัย เกษตรตระการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(3) นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม

กรรมการ (เสนอแต่งตังใหม่
้
แทนนายกมล ปิ่ นทอง
ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากต าแหน่ ง
กรรมการ)

ในการนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังให้
้
กรรมการทัง้ 2 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ และนายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม ได้ รับ
การเสนอแต่งตัง้ ใหม่ แทนนายกมล ปิ่ น ทอง ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ และขอลาออกจาก
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ตาแหน่งกรรมการ ซึง่ ข้ อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตังเข้
้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการ

ด้ วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็ นกาลังสาคัญที่จะช่วย
สร้ างคุณประโยชน์ต่อบริ ษัทในการกากับดูแลการดาเนินกิจการให้ สามารถดาเนินไปตามแนวทาง
และบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด เห็นสมควรเลือกตังกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2
ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตามเดิม และเสนอแต่งตังนายพิ
้
พทั ธ์ ชนะสงคราม แทน
นายกมล ปิ่ นทอง ซึง่ ครบกาหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562

ข้ อมูลประกอบ

ณ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ยัง มิ ได้ มี ก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ คณะกรรมการจึ ง มี เพี ย ง
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมิได้ มีการ
แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน การเสนอค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็ นผลการพิจารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หน่วย : บาท / คน / ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
ค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562

ปี 2561

ประธาน

15,000

15,000

กรรมการ

8,000

8,000

1,200,000

1,200,000

รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ น สมควรอนุ มัติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามรายละเอี ย ดข้ างต้ น ซึ่ ง
คณะกรรมการได้ พิจารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้ านต่างๆ อย่างครบถ้ วนแล้ ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562

ข้ อมูลประกอบ

ในปี 2562 บริ ษัทได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีของกลุม่ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย
1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
ซึง่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทเป็ นปี ที่ 6 และ/หรื อ
2) นายเชิดสกุล อ้ นมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรื อ
3) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

MAX / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

หน้ าที่ 4/6

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
1) นางสาวชลทิชา เลิศวิไล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 และ/หรื อ
2) นางสาววราภรณ์ พันธ์ภกั ดีนพุ งษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 และ/หรื อ
3) นางสาวรวิษฎา วาดวารี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12026
และพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
บริษัท
ปี 2562
ปี 2561
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
945,000
900,000
บริ ษัท เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
0.00
100,000
บริ ษัท เดอะมาเจสติค ครีก คันทรี คลับ จากัด
390,000
390,000
บริ ษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริ ษัทย่อย
1,100,000
1,110,000
รวม
2,435,000
2,500,000
ทังนี
้ ้ นอกจากค่าตอบแทนในรู ปค่าสอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้ างต้ นแล้ ว
ทัง้ บริ ษั ท ซี ดับ เบิ ล้ ยู ดับ เบิ ล้ ยู พี จ ากั ด และผู้ สอบบัญ ชี ทัง้ 6 คนตามรายชื่ อ ข้ า งต้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียอื่นใดกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ อง ตาม พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็ นผู้สอบ
บัญ ชี ข องบริ ษั ท ต่ อ เนื่ อ งในปี 2562 และมี ค วามเห็ น ว่ า อัต ราค่ า สอบบัญ ชี ต ามข้ า งต้ น มี ค วาม
เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ประจาปี 2562

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ตามจานวนที่กฏหมายกาหนดประสงค์ จะเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ขอให้ แจ้ งให้ คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรื อก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้ นาเสนอเรื่ องให้
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
บริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้ นเพื่ อการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 14
มีนาคม 2562 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2562
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หน้ าที่ 5/6
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หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรื อมีความประสงค์ให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นาเสนอในการประชุม
ครัง้ นี ้ สามารถติดต่อส่งคาถามทาง E-mail ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ที่ ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th หรื อทางโทรศัพท์
ติดต่อคุณรัชนี เจียรวิทยารักษ์ ที่หมายเลข 02-357-1377-9 ต่อ 103
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่ าวในข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ทังนี
้ ้
การมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ พิจารณาดาเนินการตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายสมชาย มีเสน)
ประธานกรรมการ

6

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

MAX / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

หน้ าที่ 6/6

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

8

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

10

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562

11

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

12

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

14

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

16

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

18

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

20

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

22

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

24

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

26

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

28

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

เอกสารประกอบวาระที่ 5
ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระ

30

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล :

นายสมชาย มีเสน

อายุ :

51 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :

กรรมการ และประธานกรรมการ

การศึกษา:

- ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2561-ปั จจุบนั กรรมการ บมจ.เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
- 2561-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
- 2560-ปั จจุบนั กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
- 2561-2562 กรรมการ บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
- 2537-2557 ผู้ดาเนินการรายการวิทยุอิสระ
- 2550-2551 ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที
- 2550-2551 ทีป่ รึกษาคณะกรรมการธิการคมนาคม
สภาบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ และประธานกรรมการ ตัง้ แต่วัน ที่ 21 มิ ถุน ายน 2559 -

ประสบการณ์ทางาน :

การดารงตาแหน่งในบริ ษัท :

ปั จจุบนั
จานวนครัง้ เข้ าร่วมประชุมณะกรรมการ ในปี 2561: 7/7
การถือหุ้นในบริ ษัท :
ไม่มี
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
นายสมชาย มีเสน

บริ ษัทจดทะเบียน
จานวน
4

ตาแหน่ง
กรรมการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง
1
กรรมการ

การดารงตาแหน่งกรรมการ
ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
-

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ชื่อ-นามสกุล :

พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ

อายุ :
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ :

56 ปี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :

- หลักสูตรนักเรี ยนนายร้ อย สาขาวิศวกรรมโยธา
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า

ประสบการณ์ทางาน :

- 2560-ปัจจุบนั

รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กองทัพบก
นายทหารปฏิบตั ิการประจา มทบ.11
- 2558-ปัจจุบนั
กองทัพบก
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 24

การดารงตาแหน่งในบริ ษัท :

พฤษภาคม 2559 – ปั จจุบนั
จานวนครัง้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : 7/7
การถือหุ้นในบริ ษัท :
ไม่มี
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ

บริ ษัทจดทะเบียน

จานวน
พลตรี บญ
ุ ชัย เกษตรตระการ
-

32

ตาแหน่ง
-

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง
-

การดารงตาแหน่งกรรมการ
ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล :

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

อายุ :
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :

61 ปี
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- 2561-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางาน :

- 2557
- 2556

กรรมการนโยบายองค์ การประจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ทิศทางไท
นายกสมาคมทิศทางไท
กรรมการรองผู้อานวยการสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีดี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรี ภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค วุฒิสภา
อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษาติดตามและ
ตรวจสอบการดาเนินงานด้ านสิทธิและเสรี ภาพ
วุฒิสภา
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคมนาคม สภา
ผู้แทนราษฎร

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริ ษัท :

จานวนครัง้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 : ไม่มี
การถือหุ้นในบริ ษัท :
ไม่มี
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม

บริ ษัทจดทะเบียน
จานวน
-

ตาแหน่ง
-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง
1
กรรมการ

การดารงตาแหน่งกรรมการ
ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
-

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

34

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
อากรแสตมป์
20 บาท

Duty stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.
เขียนที่ .......................................................
Written at
วันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ...............
Date
Month
Year

ข้ าพเจ้ า ..................................................................................................................... สัญชาติ ........................................
I / We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่ ...................................................................................................................................................................
Address
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวนหุ้น ...................................................... หุ้น
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
.......................................................................shares
ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................ อายุ ...................... ปี
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ .............................. ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ...............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................
District
Province
Zip Code
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันจันทร์ ที่
29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม
ถนนริ มคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday
29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham,
Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเอง ทุกประการ
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form.
ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
อากรแสตมป์
20 บาท

Duty stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.
เขียนที่ .......................................................
Written at
วันที่ ........ เดือน .............................. พ.ศ. ...............
Date
Month
Year

ข้ าพเจ้ า………………………..…. .............................................................................. สัญชาติ ........................................
I / We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่ ..................................................................................................................................................................
Address
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวนหุ้น ..................................................... หุ้น
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
.......................................................................shares
ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................... อายุ ..................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ ..................... ถนน ....................................................... ตาบล/แขวง .............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ................... หรื อ
District
Province
Zip Code
or
(2) นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................................. อายุ ...................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ ....................... ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ...............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ .................... หรื อ
District
Province
Zip Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริ มคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
As my/our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday
29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham,
Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda:
ระเบียบวาระที่ 1 :
Agenda 1 :
(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
To consider and certify the minutes of the 2018 Annual General Shareholder’s Meeting
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 2 :
Agenda 2 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ประจาปี 2561 และ
แผนงานปี 2562
To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2018 and
2019 plan.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 3 :
Agenda 3 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and
the auditor’s report for the year ending December 31, 2018.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 4 :
Agenda 4 :

(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรเงินกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2018 as legal reserve and not to pay
a dividend.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 5 :
Agenda 5 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ เข้ าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of the directors in replacement of
those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
การแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 คน
To appoint all 3 directors
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To appoint each director.
(1) นายสมชาย มีเสน (Mr. Somchai Meesen)
เห็นด้ วย (For)
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ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
(2) พลตรี บญ
ุ ชัย เกษตรตระการ (Maj.Gen. Boonchai Krasettrakarn)
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

(3) นายพิ พั ท ธ์ ชนะสงคราม (Mr.Pipat Chanasongkram) (เสนอแต่ ง ตั ง้ ใหม่ แทน
นายกมล ปิ่ นทอง ซึง่ ครบกาหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการ)
เห็นด้ วย (For)
ระเบียบวาระที่ 6 :
Agenda 6 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2019.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 7 :
Agenda 7 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing
fee for the year 2019.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 8 :
Agenda 8 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other matter (if any).
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)
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การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า การลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my
voting as a shareholder.
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that
there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to
his/her consideration.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเอง ทุกประการ
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder
which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
หมายเหตุ / Remarks :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as
a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the
proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข)
Attachment to PROXY Form (Form B.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited.
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น
ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริ มคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ หรื อที่
พึงจะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the 2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga
room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang,
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
ระเบียบวาระที่ _____ :เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :
Subject :
เห็นด้ วย (For)
ไม่เห็นด้ วย (Against)
งดออกเสียง (Abstain)
ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.
ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
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สำหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
เขียนที่
Written at

Duty stamp
20 ฿

วันที่
Date
(1)

พ.ศ.
Year

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
I/ We
nationality
สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
The register’s office
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
as being the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(2)

เดือน
Month

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
shares and having the right to vote equals to votes as follows:
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
shares and having the right to vote equals to
votes
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
shares and having the right to vote equals to
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per
details as shown in the Enclosure 6)
1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าใน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น
ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริ มคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ หรื อที่
พึงจะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held
on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi
Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be
postponed or changed.
(3)

(4)
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ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and have the right to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง
Total voting rights
votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate
in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ระเบียบวาระที่ 1 :
Agenda 1 :
(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
To consider and certify the minutes of the 2018 Annual General Shareholder’s Meeting
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 2 :
Agenda 2 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ประจาปี 2561 และ
แผนงานปี 2562
To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2018 and
2019 plan.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 3 :
Agenda 3 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and
the auditor’s report for the year ending December 31, 2018.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ระเบียบวาระที่ 4 :
Agenda 4 :

(1)

พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรเงินกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2018 as legal reserve and not to pay
a dividend.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 5 :
Agenda 5 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ เข้ าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the appointment of the directors in replacement of
those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned director.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
การแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 คน
To appoint all 3 directors
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To appoint each director.
(1) นายสมชาย มีเสน (Mr. Somchai Meesen)
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

(2) พลตรี บญ
ุ ชัย เกษตรตระการ (Maj.Gen. Boonchai Krasettrakarn)
เห็นด้ วย (For)
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
(3) นายพิ พั ท ธ์ ชนะสงคราม (Mr.Pipat Chanasongkram) (เสนอแต่ ง ตั ง้ ใหม่ แทน
นายกมล ปิ่ นทอง ซึ่งครบกาหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการ)
เห็นด้ วย (For)
ไม่เห็นด้ วย (Against)
งดออกเสียง (Abstain)
ระเบียบวาระที่ 6 :
Agenda 6 :
(1)

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2019.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 7 :
Agenda 7 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing
fee for the year 2019.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ระเบียบวาระที่ 8 :
Agenda 8 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other matter (if any).
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562

47

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า การ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid
and not my voting as a shareholder.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above,
including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the
right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเอง ทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we
specify in the proxy form, shall be deems as having been carried out by myself / ourselves in all respects.
ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and
he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิ จ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระการเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a
whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the
proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Supplemental Proxy (Form C.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”).
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริ มคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the 2019 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga
room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang,
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda No.

เรื. ่ อง
Subject :

.
.

❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Against

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่
เรื. ่ อง
.
Agenda No. Subject :
.
❑ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้ วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้ วย
votes Against

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

(
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ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ลงนาม/Signed

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

)

ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

เสียง
votes

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนามาในวันประชุม
เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนามาในวันประชุม
ในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อต้ นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้ องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้ วย หรื อ
ต้ นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ) กรณี มีการแก้ ไขชื่ อ -สกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้ วย
2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. (ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
ผู้รับมอบฉันทะต้ องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการ
ประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ครบถ้ วน ทังในหนั
้
งสือมอบฉันทะและ
ใบประจาต่อ หากมีการแก้ ไข หรื อขีดลบข้ อความที่สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกากับไว้ ทกุ แห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะ
ต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
1. กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้ องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้ วย หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มอบฉันทะ
(2) ผู้รั บ มอบฉัน ทะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อ ต้ น ฉบับ บัตรอื่ นที่ ท างราชการออกให้ ซึ่งต้ องมี
ภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้ วย หรื อต้ นฉบับหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาว
ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(1) หนัง สือ มอบฉัน ทะที่ ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน นิ ติ บุคคลตามหนังสือ รั บ รองนิติ บุคคล ซึ่ง ออกให้ โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อายุไม่เกิน 30 วัน พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(2) กรณี ผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ ส่งสาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562

51

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ สง่ สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึง่ ออกโดย
หน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่ โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านการ
รับรองจากโนตารี พบั บลิค หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจ อายุไม่เกิน 1 ปี
สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้ องของคาแปล
(4) ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อต้ นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริ งซึง่ ต้ องมี
ภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้ วย หรื อต้ นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ)
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์ใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้ แก่กรร มการ
อิสระ 1 ใน 2 ท่านที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ดัง
มีรายชื่อดังนี ้
(1) นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาวอ้ อยทิพย์ ชลธิชานันทน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทตามรายชื่อในข้ างต้ น หรื อมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมแทน กรุ ณากรอก
รายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทจัดส่งมาให้ พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ ทา่ นส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริ ษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน
เวลาประชุม ได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น

(1) นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ
ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

47 ปี

ที่อยู่ :

8/154 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท M.S. Master of Media & Governance มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปนุ่
ปริ ญญาเอก Ph.D.of Media & Governance (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทญี่ปนุ่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท :

ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุม

(2) นางสาวอ้ อยทิพย์ ชลธิชานันทน์
ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

54 ปี

ที่อยู่ :

8/40 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท :

ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทในเครื อ หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริ หารของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มี ห รื อ เคยมีความสัม พัน ธ์ ท างธุร กิ จกับบริ ษัท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุมของ
บริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ น ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน 1%
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การเรียกประชุม
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จัดขึ ้น ณ ท้ องที่อันเป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 36. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั ง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้
องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน
คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบีย บวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า เป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน
ข้ อ 56. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 57. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญ ชี ก าไรขาดทุน ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ต รวจสอบแล้ ว พร้ อมกับ รายงานการตรวจสอบบัญ ชี ของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้ อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
องค์ ประชุม
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ( 1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการ
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ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และ
ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ น
ลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมี ห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่ มเติม
ไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั ง้ ต่อไป และ
ให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏบัติหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
คะแนนเสียง
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีท่ีผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุ มผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อขังบังคับของบริ ษัท
จ. การเพิ่ม และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
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คณะกรรมการ
ข้ อ 15. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้ วย กรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการ
้
ด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 16. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัท ไม่จาเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ข้ าด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะ
ได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
Tel. : (66) 02-641-4777
Fax : (66) 02-641-4884
www.goldentulipbangkok.com

แผนที่โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุ งเทพ
Map of Golden tulip sovereign hotel Bangkok
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