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19 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ
และขั้น ตอนการใช้ง านระบบประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ Inventech Connect (Live
Streaming)
6.
ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
7.
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8.
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9.
นโยบายการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ วนบุค คล สาหรับ การประชุม ผู้ถือ หุ้น ผ่า นสื่อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-AGM)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูท้ ่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนัน้ บริษัทฯ จะจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ภายใต้พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด
ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชัน้ 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2563
ข้อมูลประกอบ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จัดขึน้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2563 โดยบริษัท ฯ ได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่ าวให้แก่ต ลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่สาเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.maxmetalcorp.co.th) และตามรายละเอียดที่ปรากฎ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ การบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม มี ค วามถู ก ต้อ งครบถ้ว น จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ข้อมูลประกอบ เพื่อรายงานและสรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้รายงานและสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบ
หมายเหตุ วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษั ทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลประกอบ ตามที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงิน รวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด (“HNC”) (ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ HNC) ยังจัดทา
งบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้องงดการพิจารณาวาระนี ้
ทัง้ นี ้ เมื่องบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ กรณีบริษัทฯ ไม่
สามารถจัดให้มีการอนุมตั ิวาระนีใ้ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
หมายเหตุ เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารพิ จ ารณาวาระนี ้ต ามข้อ มู ล ที่ ก ล่ า วข้า งต้น จึ ง ไม่ มี ก าร
ลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารงดจั ด สรรก าไรเพื่ อ เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”)
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 51 ที่กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรของบริษัทฯ และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สืบเนื่องจากกรณีท่ีบริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ได้ ด้วยเหตุผลที่ระบุในวาระที่ 4 ข้างต้น และ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งได้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวม จานวน 503,025,035.01
บาท และจากงบการเงิน เฉพาะกิ จ การของบริษั ท ฯ จ านวน 640,158,736.53 บาท ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานประจาปี 2563 ได้
ความเห็นคณะกรรมการ จึง เห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงิน รวมสาหรับ
รอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ประกอบกับผลการดาเนินงานจากงบการเงิน
รวมไตรมาส 3 ปี 2563 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้รบั การสอบทานโดย
ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ข อ งบ ริ ษั ท ฯ มี ผล ขาด ทุ น ส ะสม จ าน วน 503,025,035.01 บ าท แล ะ
640,158,736.53 บาท ตามลาดับ
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อมูลประกอบ ตามมาตรา 71 แห่ ง พ.ร.บ. บริษั ทมหาชนจ ากัด และตามข้อ บังคับ ของ
บริษัทฯ ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่าง
น้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตาม
วาระนัน้ อาจจะได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) นายพิพทั ธ์

ชนะสงคราม

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) นายกุศล
สังขนันท์
รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ
3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
กรรมการ
ในการนี ้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผู้มีค วามรู ค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ ยวข้อง นอกจากนี ้ ผูด้ ารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระยังเป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ง
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กรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ ยวข้อง บริษั ทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีป ระชุม คณะกรรมการบริษั ทฯ พิ จารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิพัทธ์
ชนะสงคราม 2) นายกุศ ล สัง ขนัน ท์ และ 3) ดร.ฉั ต รชัย ธนาฤดี กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอีก วาระหนึ่ ง ซึ่งข้อ มูลประวัติ โดยสังเขปของกรรมการที่ ได้รับ การเสนอชื่ อ เพื่ อ
พิจารณาแต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 3 ท่าน ตามรายละเอียด
ที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละ
ท่าน อันจะเป็ นก าลังสาคัญ ที่ จ ะช่วยสร้างคุณ ประโยชน์ต่อบริษั ท ฯ ในการก ากับดูแลการ
ด าเนิ น กิ จ การให้ ส ามารถด าเนิ น ไปตามแนวทาง และบรรลุ เป้ า หมายตามที่ ก าหนด
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิพัทธ์
ชนะสงคราม 2) นายกุศ ล สัง ขนัน ท์ และ 3) ดร.ฉั ต รชัย ธนาฤดี กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2564
ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด ที่กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปั จจุบัน บริษัทฯ มี
เพี ย งคณะกรรมการ จานวน 2 ชุด คื อ 1) คณะกรรมการบริษั ท ฯ และ 2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้ง นี ้ บริษั ท ฯ ยังมิ ได้มี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ดังนั้น
การเสนอค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็ นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่ อวันพฤหัสบดี ท่ี 25 มีน าคม 2564 ซึ่ง มีม ติอ นุมัติให้นาเสนอต่ อที่ป ระชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่ อพิจารณาอนุมัติก ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย่ อ ยประจ าปี 2564 โดยมี ว งเงิ น ค่ า ตอบแทนไม่ เกิ น จ านวน
2,222,000 บาท ดังนี ้
หน่วย : บาท / คน / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ปี 2564
ปี 2563
ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธาน
15,000
15,000
- กรรมการ
8,000
8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)
2,222,000
2,222,000
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ทั้ง นี ้ เห็ น สมควรให้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริห ารเป็ น ผู้จัด สรรเงิน จานวนดัง กล่ าวให้แก่ กรรมการแต่ละราย และ
กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พจิ ารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนแล้ว
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ งตั้ งผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2564
ข้อมูลประกอบ ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ ได้ คั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี จ าก บริ ษั ท ซี ดั บ เบิ ้ล ยู
ดับเบิ ล้ ยู พี จากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชีข องบริษั ท ฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อย ดังนี ้
ผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
3) นางสาวชลทิชา เลิศวิไล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ
4) นางสาววราภรณ์ พันธ์ภกั ดีนพุ งษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือ
5) นางสาวรัชนก
เจนสุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 13765
และพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 มีดงั นี ้
บริษัท

ค่าสอบบัญชี
ปี 2564

ปี 2563

1. บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

990,000

945,000

2. บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จากัด

390,000

390,000

3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริษัทย่อย

1,100,000

1,100,000

4. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด

100,000

200,000

5. บริษัท อริยา เอสเตท จากัด

220,000

200,000

2,800,000

2,835,000

รวมค่าสอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และค่าสอบทานงบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษ ครัง้ ละ 15,000 บาท (ถ้ามี) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับในการปฏิบตั ิงาน
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(ถ้ามี) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าที่พกั ค่าพาหนะในการปฏิบตั ิงานในต่างจังหวัด (ค่าเบีย้ เลีย้ ง 400 บาท
ต่ อ คนต่ อ วัน ) (ถ้า มี ) ค่ า ท างานล่ ว งเวลา (ถ้ามี ) ค่ าเบี ้ย เลี ย้ งในการเข้า ร่วมสังเกตการณ์
การตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือการทาลายสินค้า (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่งจดหมายยืนยันยอด
บัญชีประเภทต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง
ทั้งนี ้ นอกจากค่าตอบแทนในรู ปค่าสอบบัญ ชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังกล่าวตาม
ข้างต้นแล้ว ทั้ง บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด และผู้สอบบัญ ชีทั้ง 5 คน ตามรายชื่อ
ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสี ยอื่นใดกับบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง เพื่อให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกฎหมายที่กาหนดให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาวาระนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุน้ เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หากท่านผู้ถือหุน้ มีขอ้ สงสัย หรือมีความประสงค์ให้บริษัท ฯ ชีแ้ จงข้อมูลเพิ่มเติมใน
ระเบี ย บวาระใดที่ น าเสนอในการประชุ ม ครั้ง นี ้ สามารถติ ด ต่ อ ส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ า ก่ อ น วัน ประชุ ม ทางอี เ มลได้ท่ี
kasushon.t@maxmetalcorp.co.th หรือติดต่อคุณกษุชล ฐิ กรชูชยั (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท์ 02 168 301819 ต่อ 102/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089 414 2265
ในการนี ้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะ
เปิ ดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ของวันประชุมเป็ นต้นไป โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถศึกษาเอกสาร
และหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขัน้ ตอนการใช้งานระบบประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
หากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฎ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถแต่งตัง้
กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โดยรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 6
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ส่งแบบคาร้อง
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/MAX143703R/ หรือ
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สแกน QR Code ตามขัน้ ตอนที่กาหนดในเอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ ก ส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตั้งแต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น.
กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย ์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.
โปรดศึกษาขัน้ ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตาม
รายละเอี ย ดที่ ป รากฎในสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 5 หรือ ศึก ษาเพิ ่ม เติม อย่า งละเอีย ดได้จ ากคู่ มื อ การใช้ง านระบบประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
ในกรณีท่บี ริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.maxmetalcorp.co.th โดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

(นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม)
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

90 CW Tower, Unit B 2202, 22nd Floor, Ratchadapisek Road, Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok 10310
Tel: +66 (0) 2168 3018-19
หน้าที่ 7/7

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

เอกสารประกอบวาระที่ 6
ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

หน้าที่ 1/6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล :
อายุ :
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :
การศึกษา :

ประสบการณ์ทางาน :

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

การดารงตาแหน่งในบริษัท:
จานวนครัง้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปี 2563 :
การถือหุน้ ในบริษัท :
บุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ น จานวน
กรรมการ
นายพิพทั ธ์
ชนะสงคราม

1

นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม
62 ปี
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2563 - ปั จจุบนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั กรรมการ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2562 - 2563 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส์ เน็ต เวิรค์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)
2557 - 2561 กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2555 - 2556 กรรมการ/ รองผูอ้ านวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีดี
2555 - 2556 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและ ตรวจสอบการดาเนินงานด้านสิทธิ
และเสรีภาพ วุฒิสภา
2554 - 2556 ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
2552 - 2556 ผูอ้ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทิศทางไท
2552 - 2556 นายกสมาคมสมาคมทิศทางไท
2554 - 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
-ไม่มีจานวน 11/11 ครัง้
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
ตาแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง

-

-

การดารงตาแหน่ง
กรรมการในกิจการที่
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
-

หน้าที่ 2/6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล :
นายกุศล สังขนันท์
อายุ :
60 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :
กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท
การศึกษา :
- ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร:
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบณ
ั ฑิตยสภา
ประสบการณ์ทางาน :

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การดารงตาแหน่งในบริษัท:
จานวนครัง้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปี 2563 :
การถือหุน้ ในบริษัท :

2563 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
2563 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2562 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จากัด
2561 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ฟู้ดโฮลดิง้ จากัด
2559 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท กาแฟนูส์ จากัด
2555 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท กาแฟสด กินเส้น จากัด
2554 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เจเคเจพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
2547 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เอสพีที พาร์ค จากัด
2547 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เอสพีที แลนด์ จากัด
2535 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ยูนิคชาเลต์ เรียลตี ้ จากัด
2559 - 2563 กรรมการ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จากัด
2546 - 2563 กรรมการ บริษัท เอสพี ยูนิเสอร์ช จากัด
2559 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาว แฟคเตอร์ จากัด (มหาชน)
-ไม่มีจานวน 10/11 ครัง้
-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

หน้าที่ 3/6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
บุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ น จานวน
กรรมการ
นายกุศล
สังขนันท์

4

บริษัทจดทะเบียน
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง

8

กรรมการ/ กรรมการ
อิสระ/ กรรมการตรวจ
สอบ

การดารงตาแหน่ง
กรรมการในกิจการที่
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
-

หน้าที่ 4/6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล :
ดร. ฉัตรชัย ธนาฤดี
อายุ :
45 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :
กรรมการ
การศึกษา :
- ปริญญาเอก ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ University of Canterbury
เมืองไครสต์เชิรช์ ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ทางาน :

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

2563 - ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จากัด
2562 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลเครือบางปะกอก-ปิ ยะเวท และสถาบัน
สุขภาพและความงามตรัยญา
2562 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ฟิ วชั่น โซลูช่นั จากัด
2560 - ปั จจุบนั นายกสมาคม สมาคมนักเรียนเก่านิวซีแลนด์
2555 - ปั จจุบนั อาจารย์พเิ ศษสอนด้านการบริหารและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและ
ธุรกิจ หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2563 - 2563 ที่ปรึกษาธุรกิจและ Digital Transformation IDC Financial Insights ภายใต้กลุ่ม
บริษัท IDC, IDC Corporate ประเทศสหรัฐอเมริกา
2563 – 2563 ประธานคณะทางานปรับโครงสร้าง และกรรมการคณะทางานกาหนดยุทธศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
2562 - 2563 คณะทางานรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2561 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจพี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2559 - 2561 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูช่นั ส์ จากัด
2558 - 2560 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จากัด
2557- 2560 อาจารย์พเิ ศษภาควิชา Enterprise Architecture Management ตามหลักสูตร
มหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2557 - 2559 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูช่นั ส์ จากัด
2557- 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ประจาประเทศไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

หน้าที่ 5/6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
•
•

•

การดารงตาแหน่งในบริษัท:
จานวนครัง้ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปี 2563 :
การถือหุน้ ในบริษัท :
บุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ น จานวน
กรรมการ
ดร. ฉัตรชัย
ธนาฤดี

-

2557- 2558 ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท สยามอาร์มสตรองค์ จากัด
2555 - 2557 ผูบ้ ริหาร (Global Manager) Chevron Energy Technology Company Limited
เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2553 - 2555 ผูบ้ ริหาร (Regional Business Planning and Shared Services Manager)
Chevron Asia South Limited (ครอบคลุม 6 ประเทศ: ไทย จีน กัมพูชา พม่า
บังคลาเทศ และเวียดนาม
-ไม่มีจานวน 2/2 ครัง้
-ไม่มีบริษัทจดทะเบียน
ตาแหน่ง

-

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง

1

ประธานกรรมการกลุ่ม
บริษัท

การดารงตาแหน่ง
กรรมการในกิจการที่
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
-

หน้าที่ 6/6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4387

ประสบการณ์:
นางสาววรรญา พุทธเสถียร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การและเป็ นหุน้ ส่วน (Equity Partner) เป็ นผูท้ ่อี ยู่ในวงการงานตรวจสอบ
บัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชํานาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ ยังเป็ นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสอบ
บัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีให้กบั สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง
การศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี - การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒ:ิ
• ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 4387
• ผูส
้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
• สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการผูจ
้ ดั การและหุน้ ส่วน บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปั จจุบนั
• กรรมการผูจ
้ ดั การและหุน้ ส่วน บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากัด ตัง้ แต่ปี 2552 จนถึงเดือนมีนาคม
2558
• ผูจ
้ ดั การฝ่ ายสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
• อาจารย์พิเศษสอนวิชาสอบบัญชีและวิชาสัมมนาสอบบัญชีในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
และวิทยาเขตวังไกลกังวล
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ:
- ไม่มีข้อมูลสําหรับติดต่อ: บริษทั ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286
อีเมล: audit@cwwpaudit.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี

หน้าที่ 1/5

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
2. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7881

ประสบการณ์:
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็ นกรรมการและเป็ นหุน้ ส่วน (Equity Partner) เป็ นผูท้ ่อี ยู่ในวงการงานตรวจสอบบัญชี
มาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชํานาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี - การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
คุณวุฒิ:
• ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7881
• ผูส
้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
• สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการและหุน
้ ส่วน บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงปั จจุบนั
• ผูจ
้ ดั การสอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากัด ตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงเดือนมีนาคม 2558
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ:
- ไม่มีข้อมูลสําหรับติดต่อ: บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286
อีเมล: audit@cwwpaudit.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี

หน้าที่ 2/5

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
3. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 12258

ประสบการณ์:
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล เป็ นผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายสอบบัญชี (Senior Audit Manager) เป็ นผูท้ ่อี ยู่ในวงการงานตรวจสอบ
บัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชํานาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณวุฒิ:
• ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12258
• ผูส
้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
• สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมถ์
• ผูจ
้ ดั การอาวุโสสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปั จจุบนั
• ผูจ
้ ดั การสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงมีนาคม 2562
• ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การสอบบัญชี บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากัด ตัง้ แต่ปี 2554 จนถึงเดือนมีนาคม 2558
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ:
- ไม่มีข้อมูลสําหรับติดต่อ: บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286
อีเมล: audit@cwwpaudit.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี

หน้าที่ 3/5

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
4. นางสาววราภรณ์ พันธุภ์ ักดีนุพงษ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 12261

ประสบการณ์:
นางสาววราภรณ์ พันธุภ์ กั ดีนพุ งษ์ เป็ นผูจ้ ดั การสอบบัญชี (Assistant Audit Manager) เป็ นผูท้ ่อี ยู่ในวงการงานตรวจสอบ
บัญชีมาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชํานาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คุณวุฒิ:
• ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 12261
• สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผูจ
้ ดั การตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั
• ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2563
• หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิล
้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัดตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558
• หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากัด ตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2558
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ:
- ไม่มีข้อมูลสําหรับติดต่อ: บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286
อีเมล: audit@cwwpaudit.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี

หน้าที่ 4/5

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
5. นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 13765

ประสบการณ์:
นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ เป็ นผูจ้ ดั การสอบบัญชี (Assistant Audit Manager) เป็ นผูท้ ่อี ยูใ่ นวงการงานตรวจสอบบัญชี
มาอย่างยาวนานกว่า 14 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชํานาญงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบสําหรับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม
การศึกษา:
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมข
ุ จักรวรรดิ
คุณวุฒิ:
• ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 13765
• สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมถ์
• ผูจ
้ ดั การตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั
• ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การตรวจสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559 จนถึงกุมภาพันธ์ 2563
• หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท ซี ดับเบิล
้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัดตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558
• หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากัด ตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม 2558
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารผู้ถือหุน้
รายใหญ่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ:
- ไม่มีข้อมูลสําหรับติดต่อ: บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จํากัด เลขที่ 128/334-335 ชัน้ 31 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 216 2265; 02 216 2268-9; 02 216 2279 โทรสาร : 02 216 2286
อีเมล: audit@cwwpaudit.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

Duty stamp
20 ฿

เขียนที่ .......................................................
Written at
วันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ...............
Date
Month
Year

ข้าพเจ้า ..................................................................................................................... สัญชาติ ........................................
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่ ...................................................................................................................................................................
Address
เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and vote equals to votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and vote equals to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and vote equals to

เสียง ดังนี ้
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้
(1) นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................... อายุ ..................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ ..................... ถนน ....................................................... ตาบล/แขวง .............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ์ ................... หรือ
District
Province
Zip Code
or
(2) นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................................. อายุ ...................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ ....................... ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ...............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย ์ .................... หรือ
District
Province
Zip Code
or

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

หน้าที่ 2/20

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
(3) นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................................. อายุ ...................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ ....................... ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ...............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย ์ ...........................
District
Province
Zip Code
คนใดคนหนึ่งเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be
postponed or changed.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเอง ทุกประการ
I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ .......................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature( ..................................................) Proxy Grantor

ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder

ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder

ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

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

ข้าพเจ้า………………………..…. .............................................................................. สัญชาติ ........................................
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่ ..................................................................................................................................................................
Address
เป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total amount of
shares and vote equals to votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and vote equals to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and vote equals to

เสียง ดังนี ้
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................... อายุ ..................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ ..................... ถนน ....................................................... ตาบล/แขวง .............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ์ ................... หรือ
District
Province
Zip Code
or
(2) นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................................. อายุ ...................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ ....................... ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ...............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย ์ .................... หรือ
District
Province
Zip Code
or
(3) นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................................. อายุ ...................... ปี
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่ ....................... ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ...............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย ์ ...........................
District
Province
Zip Code
คนหนึ่งคนใดเพียงผูเ้ ดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be
postponed or changed.
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda:
ระเบียบวาระที่ 1 :
Agenda 1 :

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
The matters to be informed by the Chairman

ระเบียบวาระที่ 2 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2563
To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Shareholder’s Meeting held
on 19 June 2020

Agenda 2 :
(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
Agenda 3 :
To acknowledge the Company’s operating result for the year 2020

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ระเบียบวาระที่ 4 :
Agenda 4 :
(1)

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the statement of financial position and the statement of
comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

ระเบียบวาระที่ 5 :
Agenda 5 :
(1)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve and the
omission of the dividend payment from the operating result for the year 2020
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

ระเบียบวาระที่ 6 :
Agenda 6 :
(1)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who
retire by rotation
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน
To appoint all 3 directors
เห็นด้วย (Approve)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)
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การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To appoint each director.
(1) นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม (Mr. Pipat Chanasongkram)
เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

(2) นายกุศล สังขนันท์ (Mr. Kusol Sangkananta)
เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

(3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี (Mr. Chatchai Thnarudee, Ph.D.)
เห็นด้วย (Approve)
ระเบียบวาระที่ 7 :
Agenda 7 :
(1)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี
2564
To approve and determine the remuneration of the Company’s directors and sub-committees
for the year 2021
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
Agenda 8 :
To approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2021
(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)
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ระเบียบวาระที่ 9 :
Agenda 9 :
(1)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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.
ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเอง ทุกประการ
I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder
which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ .......................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature( ..................................................) Proxy Grantor

ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder

ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
หมายเหตุ / Remarks :
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ 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. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
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.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข)
Attachment to PROXY Form (Form B.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via
Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
ระเบียบวาระที่ _____ :เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda :
Subject :
(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ .......................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature( ..................................................) Proxy Grantor
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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สาหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
Written at

Duty stamp
20 ฿

วันที่
Date
(1)

พ.ศ.
Year

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/ We
nationality
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
The register’s office
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
as being the custodian of
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
holding the total amount of
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share

(2)

เดือน
Month

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and vote equals to votes as follows:
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and vote equals to
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and vote equals to

เสียง ดังนี ้
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or
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2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่พึงจะ
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on
Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via Electronic Media (E-AGM) or on the date and at the place as may be
postponed or changed.
(3)

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me / us in this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and vote equal to
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
Total voting rights
votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 :
Agenda 1 :

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
The matters to be informed by the Chairman

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ระเบียบวาระที่ 2 :
Agenda 2 :
(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2563
To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Shareholder’s Meeting held
on 19 June 2020
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed
appropriate in all respects.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
Agenda 3 :
To acknowledge the Company’s operating result for the year 2020
ระเบียบวาระที่ 4 :
Agenda 4 :
(1)

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider and approve the statement of financial position and the statement of
comprehensive income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ระเบียบวาระที่ 5 :
Agenda 5 :
(1)

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
To consider and approve the omission of allocation of net profit as legal reserve and the
omission of the dividend payment from the operating result for the year 2020
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.

ระเบียบวาระที่ 6 :
Agenda 6 :
(1)

เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who
retire by rotation
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน
To appoint all 3 directors
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)
เสียง (Votes)
เสียง (Votes)

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To appoint each director.
(1) นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม (Mr. Pipat Chanasongkram)
เห็นด้วย (Approve)
เสียง (Votes)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
เสียง (Votes)
งดออกเสียง (Abstain)
เสียง (Votes)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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(2) นายกุศล สังขนันท์ (Mr. Kusol Sangkananta)
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)
เสียง (Votes)
เสียง (Votes)

(3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี (Mr. Chatchai Thnarudee, Ph.D.)
เห็นด้วย (Approve)
เสียง (Votes)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
เสียง (Votes)
งดออกเสียง (Abstain)
เสียง (Votes)
ระเบียบวาระที่ 7 :
Agenda 7 :
(1)

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี
2564
To approve and determine the remuneration of the Company’s directors and sub-committees
for the year 2021
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
Agenda 8 :
To approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2021
(1)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ระเบียบวาระที่ 9 :
Agenda 9 :
(1)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (Approve)

เสียง (Votes)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

เสียง (Votes)

งดออกเสียง (Abstain)

เสียง (Votes)

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลง
คะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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)

ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเอง 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 .......................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature( ..................................................) Proxy Grantor

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signature ( .................................................) Proxy Holder
หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแน น ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระการเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ 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. ในกรณีท่ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
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.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Supplemental Proxy (Form C.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”).
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Thursday, 29 April 2021 at 10:00 a.m. via
Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda No.

เรื. ่อง
Subject :

.
.

❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่
เรื. ่อง
.
Agenda No. Subject :
.
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

วาระที่
เรื. ่อง
.
Agenda No. Subject :
.
❑ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
❑ เห็นด้วย
Approve

เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
votes Disapprove

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

เสียง ❑ งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects.

ลงนาม/Signed

ลงนาม/Signed

(

ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ลงนาม/Signed

)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพือ่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ ขัน้ ตอนการใช้งานระบบ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ผถู้ ือหุน้ แสดงเอกสาร ดังนี ้
1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซ่งึ ต้องมีภาพถ่ายของผูถ้ ือหุน้ ด้วย หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ชาวต่ า งประเทศ) พร้อ มลงนามรับ รองสาเนาถูก ต้อ ง กรณี มี ก ารแก้ไขชื่ อ -สกุล ต้อ งแสดงหลัก ฐานรับ รองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี ้ ให้ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมในขัน้ ตอนยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหน้าถัดไป
2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
หนังสือมอบฉันทะ (ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4))
โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะให้ครบถ้วน ทัง้ ในหนังสือมอบฉันทะและใบประจาต่อ หากมีการ
แก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทกุ แห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซ่งึ ต้องมีภาพถ่ายของผูม้ อบฉันทะด้วย หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางของผูม้ อบฉันทะ (กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผูม้ อบฉันทะด้วย หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางของผูม้ อบฉันทะ (กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รบั มอบฉันทะ
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(1) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
(2) กรณีผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
(3) กรณีผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้ อยู่ โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพบั บลิค
หรือหน่วยงานราชการที่มีอานาจ อายุไม่เกิน 1 ปี
สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน
ด้วย และให้ผมู้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ
ขัน้ ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
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(4) ผูร้ บั มอบฉันทะต้องนาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซ่งึ ต้องมีภาพถ่ายของผูร้ บั มอบ
ฉันทะด้วย หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ท่านที่
ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ดังมีรายชื่อดังนี ้
(1)

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุ ณากรอกรายละเอียดใน
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2564
หมายเหตุ: สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ซึ่งการประชุมนีจ้ ะประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดให้ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิ ดรับลงทะเบียนเวลา
17.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี ้ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ใน
รายละเอียดข้างล่างนี ้

ผูถ้ ือหุน้ ที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดาเนินการได้ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
ขั้นตอนยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/MAX143703R/
หรือสแกน QR Code นี ้ เพื่อเข้าสู่ระบบ
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผถู้ ือหุน้ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น

•
•
•
•
•
•
•

เลขประจาตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ชื่อ - นามสกุล
จานวนหุน้
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
แนบเอกสารเพิม่ เติม
- กรณีท่ปี ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสาเนาได้)
- กรณีท่มี ีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด

เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ
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3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อา่ นและตกลงปฎิบตั ิตามข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกาหนด การเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนัน้ ให้เลือก “ส่งแบบคาร้อง”
5. หลังจากขัน้ ตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้อง เมื่อคาร้องได้รบั การอนุมตั ิ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี ้ 1. ลิงค์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ข้อมูล Username และ Password สาหรับการเข้าใช้งาน e-Voting 3. ลิงค์สาหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live
Streaming) เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมกรณีคาร้องไม่ถกู อนุมตั ิ
ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดาเนินการยื่นแบบคาร้องเพิ่มเติมได้
6. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนัน้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ โดยกรรมการท่าน
ดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผถู้ ือหุน้ กาหนด ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
7. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดให้ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิ ดรับลงทะเบียน
เวลา 17.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564
8. กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทาง
ไปรษณีย ์ ตามที่อยู่ขา้ งล่างนี ้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิล้ ยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชัน้ 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02 168 3018-19 ต่อ 102 หรือkasushon.t@maxmetalcorp.co.th
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
1. ระบบ Inventech Connect รองรับการทางานบน Web browser ซึ่งมีค่มู ือการใช้งานระบบ ดังนี ้
1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
คู่มือการใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ท่ี https://qrgo.page.link/obr8g
หรือสแกน QR Code นี ้

1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ทาการ คลิกลิงค์สาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming ที่ได้รบั จาก
E-mail แจ้งการอนุมตั ิ แบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. ให้นา Username และ Password ตามที่ได้รบั จาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฎบนหน้าจอ หลังจากนัน้ กดปุ่ ม Sign
in เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming)
3. จากนัน้ กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” (*ขัน้ ตอนนีจ้ ะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจะ
ทาให้จานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม)
เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ
ขัน้ ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
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4. หลังจากขัน้ ตอนที่ 3 ผูถ้ ือหุน้ จะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได้ ดังนี ้
4.1 เข้าที่แท๊บเมนู (มุมบนซ้ายมือ) หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ
4.2 ไปที่เมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live”
4.3 ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานทัง้ หมด 4 ส่วน คือ 1. การถ่ายทอดสด / Live 2. การลงคะแนน / Vote
3. การส่งคาถาม / Question 4. เอกสารการประชุม / File
5. กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการรับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดที่ปมุ่ “การถ่ายทอดสด / Live”
6. กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปมุ่ “การลงคะแนน / Vote” โดยทาการเลือก วาระตามที่
ปรากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็ น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสียงได้
ดังนี ้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการยกเลิก
การลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปมุ่ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ด
รับลงคะแนน)
7. กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการส่งคาถาม (Question) สามารถทาได้ 2 กรณี คือ 1. ส่งคาถามผ่านข้อความ สามารถทาการพิมพ์
ข้อความที่ตอ้ งการ จากนัน้ กดปุ่ มสัญลักษณ์ ดังภาพ
เพื่อส่งคาถาม 2. ส่งคาถามด้วยเสียง สามารถกดที่ปมุ่ “บันทึกเสียง” จากนัน้ กด
ปุ่ ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทาการกดปุ่ ม “ส่งคาถาม” เพื่อส่งคาถามด้วยเสียง
8. ผูถ้ ือหุน้ สามารถทาการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ ปิ ดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทาการเลือก
วาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนัน้ ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทาการเลือก
9. กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดที่ปมุ่ “เอกสารการประชุม / File” ซึ่งระบบจะ
แสดงเอกสารการประชุมตามที่บริษัทกาหนด
*10. กรณีผถู้ ือหุน้ มีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่ “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้
งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถกู นาออกจากการประชุม
*11. กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่ “ออกจากการประชุม”
*ขัน้ ตอนนีห้ ากผูถ้ ือหุน้ ทาการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ออกจากการประชุมในวาระที่ยงั ไม่
ถูกดาเนินการ
12. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 1
ชั่วโมง) โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รบั และ สามารถทาตามขัน้ ตอนการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือ
การใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
13. การทางานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ขึน้ อยู่กับระบบ
อินเตอร์เน็ตที่รองรับของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ดังต่อไปนีใ้ นการใช้งานระบบ
• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนา ควรไม่ต่ากว่า 4 Mbps
• อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนา) หรือ Safari
หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องนา Username และ Password ที่ได้รบั จาก E-mail มากรอกเพื่อทาการลงทะเบียน ระบบจะทาการ ลงทะเบียนและนับเป็ น
องค์ประชุมให้ท่ขี นั้ ตอนนี ้ (หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ทาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นบั เป็ นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียง
ได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผูถ้ ือหุน้ ทาการกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทา
การตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม)
เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ
ขัน้ ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
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2. ผูถ้ ือหุน้ ต้องเตรียม E-mail สาหรับยื่นแบบคาร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password
สาหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
ทั้งนี้ ขอความกรุ ณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิตาม
กฎหมายการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้นทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นทีไ่ ม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุมอาจทาให้ท่าน และ/หรือบุคคล
ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมนั้นมีความรั บผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องได้
พบปั ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ท่ี
โทร. 092 439 2409 (1 คู่สาย)
ให้บริการระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และ
ขัน้ ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)

หน้าที่ 5/5

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุน้

ชื่อ-นามสกุล:

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ :

48 ปี

ทีอ่ ยู่ :

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 34 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210

การศึกษา :

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขา กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
University of East Englia) สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ี
อานาจควบคุม ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ น ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มี
นัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน 1%
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
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ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้
การเรียกประชุม
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็ นที่ตั้งสานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จดั ให้มีขึน้ ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกัน
ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุน้ และ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญ ชี ก าไรขาดทุน ที่ ผู้สอบบัญ ชี ต รวจสอบแล้ว พร้อ มกับ รายงานการตรวจสอบบัญ ชี ของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
องค์ประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้ นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
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ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาเป็ นต้องครบ
องค์ประชุม
ข้อ 40. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ปี ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ น
ลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอเพิ่มเติม
ไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และ
ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏบัติหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
คะแนนเสียง
ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือขังบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
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คณะกรรมการ
ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการ
ด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 16. ผูเ้ ป็ นกรรมการของบริษัท ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ข้อ 17. ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่เี ลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด
กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในอันที่จะ
ได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้

หน้าที่ 3/3

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 8
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)

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

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เนื่องด้วย บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ บริษัทฯ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ท่านทราบ เพื่อเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม
ใช้งาน เปิ ดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้ทงั้
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน
1.

แหล่งทีม่ า และข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ และจากบริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทาหน้าที่นายทะเบียนหุน้
ของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

2.

1.1

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปี เกิด เพศ สัญชาติ
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ จานวนหุน้ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทัง้
ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ดา้ นการสาธารณสุขและการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็ นต้น

1.2

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็ นต้น

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
2.1

เรียกจัดให้มี และดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง
กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ท่ี หน่วยงานราชการกาหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึง การ
ยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ หลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ การจัดทา
รายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจาปี รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่จาเป็ น และเกี่ยวข้องอัน
เป็ นประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผูถ้ ือหุน้ สามารถคาดหมาย
ได้อย่างสมเหตุสมผล

2.2

เพื่อใช้สาหรับคัดกรองผูม้ ีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อประโยชน์ดา้ นการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิใน
การจัดประชุมตามที่หน่วยงานราชการกาหนด

นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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2.3

3.

อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีขอ้ 2.1 และ 2.2 ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและ
ป้องกันโรคติดต่อ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กาหนดไว้ในพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอน
ความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอ
ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็ นปั จจุบัน สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิรอ้ งเรียนในกรณีท่ีผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

4.

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดและ/หรือ ตาม
ความจาเป็ น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2. ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทาลาย หรือทาให้
ข้อมูลนัน้ ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้

5.

การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถติดต่อ คุณกษุชล ฐิ กรชูชยั เลขานุการบริษัท ได้ท่ี บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ชั้น 22 ห้อ ง บี 2202 อาคารซี ดับ เบิ ล้ ยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัช ดาภิ เ ษก แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02 168 3018-19 อีเมล kasushon.t@maxmetalcorp.co.th
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