MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2561

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

2

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ที่ AGM 01/2561

ที่ AGM 01/2561
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เรี ยน

4 เมษายน 2561

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) 10 เมษายน 2561

สิง่ เรืที่ อ่สงง่ มาด้ วขอเชิ
ย ญ1.
ประชุสมาเนารายงานการประชุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปีมสามั
2561ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
2. CD-ROM รายงานประจาปี 2560
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
3. ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการและกรรมการอิสระ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4. 1. หนัสงาเนารายงานการประชุ
สามัญ
้ ถือหุ้นประจ
สือมอบฉันทะ แบบ ก.มแบบ
ข.ผูและแบบ
ค. าปี 2560
รายงานประจ
าปี 2560 ่ต้องนามาในวันประชุม
5. 2. เงื่อCD-ROM
นไขการลงทะเบี
ยนและเอกสารที
ข้ อมู่อลและรายละเอี
ของผู้ได้ รับการเสนอชื
่อเลือกตังเป็
กรรมการและกรรมการอิ
6. 3. รายชื
ยดเกี่ยวกับ่อเพื
กรรมการอิ
ส้ ระนและนิ
ยามกรรมการอิสระสระ
มอบฉั
นทะวนที
แบบ
และแบบมผูค.้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. 4. ข้ อหนั
บังงคัสืบอบริ
ษัทในส่
่เกี่ยก.วข้แบบ
องกับข.การประชุ
เงื่อนไขการลงทะเบี
นและเอกสารที
่ต้องนามาในวันประชุม
8. 5. แผนที
่แสดงสถานที่จดั ยประชุ
ม
รายชื่อมและรายละเอี
บกรรมการอิ
9. 6. แบบฟอร์
ลงทะเบียน ย(ทีดเกี
่ต้อ่ยงนวกัามาในวั
นประชุสระ
ม) และนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
แผนที
่แสดงสถานที
ดั ประชุ
ม
บริ ษั ท แมกซ์8. เมทั
ล คอร์
ปอเรชั่น จ่จากั
ด (มหาชน)
ใคร่ ข อเชิ ญ ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2561 ในวัน พุธที่ 18
(ที่ตชั้ อน้ งน3ามาในวั
นประชุม)เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน กรุ งเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
เมษายน 2561 เวลา 9.14.00แบบฟอร์
น. ณ ห้มอลงทะเบี
งฟอร์ จยูนน1-3
โรงแรมแกรนด์

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
บริ ษั ท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ใคร่ ข อเชิ ญ ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2561 ในวัน พุธที่ 18
ระเบี
ยบวาระที
รองรายงานการประชุ
มสามัญผู้ถเมอร์
อื ประจ
2560
เมษายน
2561่ 1เวลา 14.00พิจน.ารณารั
ณ ห้ อบงฟอร์
จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์
เคียาปี
ว ฟอร์
จูน กรุ งเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
ข้ อดิมูนลแดง
ประกอบ
การประชุ
ผู้ ถื อ หุ้ นประจมาปีดัง2560
กรุงเทพมหานคร 10400
โดยมีมรสามั
ะเบียญบวาระการประชุ
นี ้ ได้ จั ด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ ป ระชุ ม
ได้ พิ จารณาระเบียบวาระการประชุม ต่างๆ และมีมติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
สามั
รายละเอี
ยดปรากฎตามสิ
ง่ ที่สง่ มาด้ วยลมาดั
บทีญ่ 1ผู้ถอื ประจาปี 2560
ข้ อมูลประกอบ
การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2560 ได้ จั ด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ ป ระชุ ม
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้ องครบถ้ วน เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ได้ พิ จารณาระเบียบวาระการประชุม ต่างๆ และมีมติที่ประชุมปรากฏดังรายงานการประชุมตาม
หมายเหตุ
มติรายละเอี
ในวาระนียดปรากฎตามสิ
จ้ ะต้ องได้ รับการรั
ยคะแนนเสี
ง่ ที่สบง่ รองด้
มาด้ ววยล
าดับที่ 1 ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้ องครบถ้ วน เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

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

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561

3

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ประจาปี 2560 และ
แผนงานปี 2561

ข้ อมูลประกอบ

ผลการดาเนินงานประจาปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท
และบริ ษั ท ย่อยมี รายได้ รวมจานวน 602.20 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ จากการขาย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ นรายได้ จากธุรกิ จ เหล็ก 35.71 ล้ านบาท รายได้ จากธุรกิ จผลิต และจาหน่ายนา้ มันปาล์ ม
490.33 ล้ านบาท รวมมีรายได้ จากการขายจานวน 526.04 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมี รายได้
จากการให้ บ ริ ก ารสนามกอล์ ฟ จ านวน 52.11 ล้ า นบาท และรายได้ อื่ น จ านวน 24.05 ล้ า นบาท
สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560 มีผลกาไรขันต้
้ น 31.06 ล้ านบาท แต่มีผลขาดทุน
สุทธิ 29.59 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญจานวน 14.53 ล้ านบาท และ
ต้ นทุนทางการเงินจานวน 11.33 ล้ านบาท รวมทังการบั
้
นทึกผลขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
จานวน 8.65 ล้ านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 110.44 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 136.60 โดยในปี 2559 บริ ษัทมีการรับรู้ กาไรจากมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจซื ้อสนามกอล์ฟจานวน
131.31 ล้ านบาท
สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 2,006.57 ล้ านบาท
หนี ้สินรวมจานวน 328.02 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 1,678.55 ล้ านบาท
จึงเห็นควรที่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานงวดประจาปี 2560 และแผนงานปี 2561 ซึ่ง
จะนาเสนอในวันประชุม

หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้ อมูลประกอบ

งบการเงินสาหรับปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่ามี การบัน ทึก ข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วน และมี การเปิ ดเผยข้ อ มูลที่
เหมาะสมเพี ยงพอ รวมถึงได้ ผ่านการอนุมัติจากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ทแล้ ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
ข้ อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท
รายการ
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
สินทรัพย์รวม
2,006.57
1,407.90
หนี ้สินรวม
328.02
317.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1,678.55
1,089.96
รายได้ รวมจากส่วนงานที่ดาเนินงานอยู่
602.20
123.87
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากส่วนงานที่ดาเนินงานอยู่
(20.94)
80.62
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากส่วนงานที่ยกเลิก
(8.65)
0.23

MAX / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

รายการ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)

ข้ อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
(29.59)
80.85
(0.00162)
0.0043
0.00
0.0036

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ นสมควรอนุมัติและรับ รองงบการเงิ นของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่อย และรายงานผู้สอบบัญ ชี งวด
ประจาปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูก ต้ องครบถ้ ว น มี ก ารเปิ ด เผยข้ อมูลที่ เหมาะสม
เพียงพอ รวมถึงผ่านการอนุมตั ิและรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ ายเงินปั นผล

ข้ อมูลประกอบ

ผลการด าเนิ น งานงวดประจ าปี 2560 บริ ษั ทมี ผลขาดทุ น สุ ท ธิ จ านวน 29.59 ล้ านบาท
และงบการเงิ นรวมยังคงมีผลขาดทุน สะสมคงเหลือ อีกจ านวน 333.96 ล้ านบาท จึ งไม่อยู่วิสยั ที่
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปั น ผลสาหรับผลการดาเนินงานงวดประจาปี 2560 เนื่องจากบริ ษั ท
ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ เข้ าแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ข้ อมูลประกอบ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18
ในการประชุม สามัญ ประจ าปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
(1) นายอิทธิชยั อรุณศรี แสงไชย กรรมการ และรองประธานกรรมการ
(2) นายพิทยาพล นาถธราดล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(3) นายธนุ สุขบาเพิง

กรรมการ

ในการนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังให้
้
กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้ อมูลประวัติโดยสังเขปของ
MAX / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561

บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั ง้ เข้ าด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท 3 ท่ า น
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการ

ด้ วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็ นกาลังสาคัญที่จะช่วย
สร้ างคุณประโยชน์ต่อบริ ษั ทในการกากับดูแลการดาเนินกิจการให้ สามารถดาเนินไปตามแนวทาง
และบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด เห็นสมควรเลือกตังกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3
ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตามเดิม

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

ข้ อมูลประกอบ

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

ปี 2561

ปี 2560

ประธาน

15,000

15,000

กรรมการ

8,000

8,000

1,200,000

1,200,000

วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ น สมควรอนุ มัติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอี ย ดข้ างต้ น ซึ่ ง
คณะกรรมการได้ พิจารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้ านต่างๆ อย่างครบถ้ วนแล้ ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561

ข้ อมูลประกอบ

ในปี 2561 บริ ษัทได้ คดั เลือกผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
ผู้สอบบัญชีของกลุม่ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย
1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
ซึง่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทเป็ นปี ที่ 5 และ/หรื อ
2) นายเชิดสกุล อ้ นมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
1) นางสาวจันทรา ว่องศรี อดุ มพร
2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์

MAX / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881
หน้ าที่ 4/6

6

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

และพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ดังนี ้
บริษัท
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ็มเอสพี เมทัล จากัด
บริ ษัท เดอะมาเจสติค ครีก คันทรี คลับ จากัด
บริ ษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริ ษัทย่อย
รวม

ค่ าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
ปี 2561
ปี 2560
900,000
610,000
100,000
250,000
390,000
340,000
1,110,000
2,500,000
1,200,000

ทังนี
้ ้ นอกจากค่าตอบแทนในรู ปค่าสอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้ างต้ นแล้ ว
ทัง้ บริ ษั ท ซี ดับ เบิ ล้ ยู ดับ เบิ ล้ ยู พี จ ากั ด และผู้ สอบบัญ ชี ทัง้ 4 คนตามรายชื่ อ ข้ า งต้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียอื่นใดกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ อง ตาม พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็ นผู้สอบ
บัญ ชี ข องบริ ษั ท ต่ อ เนื่ อ งในปี 2561 และมี ค วามเห็ น ว่ า อัต ราค่ า สอบบัญ ชี ต ามข้ า งต้ น มี ค วาม
เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ประจาปี 2561

หมายเหตุ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ตามจานวนที่กฏหมายกาหนดประสงค์ จะเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ขอให้ แจ้ งให้ คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรื อก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้ นาเสนอเรื่ องให้
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
บริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นเพื่ อการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 14
มีนาคม 2561 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรื อมีความประสงค์ให้ บริ ษัทชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นาเสนอในการประชุม
ครั ง้ นี ้ สามารถติ ด ต่ อ ส่งค าถามทาง E-mail ล่ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุม ได้ ที่ chompunuch.m@maxmetalcorp.co.th หรื อ ทาง
โทรศัพท์ ติดต่อคุณชมภูนชุ มีหวัง ที่หมายเลข 02-357-1377-9 ต่อ 103

MAX / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวในข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ทังนี
้ ้
การมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ พิจารณาดาเนินการตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายสมชาย มีเสน)
ประธานกรรมการ

MAX / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเซ็นจูรี่
พาร์ ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน ้า-อนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมชาย
2. นายอิทธิชยั
3. นายธนุ
4. นายจาตุรงค์
5. นายกมล
6. นายพิทยาพล
7. พันเอกบุญชัย
8. นายพงษ์ สทุ ธิ

มีเสน
อรุณศรี แสงไชย
สุขบาเพิง
สุวรรณน้ อย
ปิ่ นทอง
นาถธราดล
เกษตรตระการ
พื ้นแสน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เจริ ญกลกิจ

เลขานุการบริ ษัท

ผู้บริหารที่ลาประชุม
1. นายกฤษฎา

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวชลทิชา

เลิศวิไล

บริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จากัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวณิชชา

มีสขุ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
พิ ธี ก รกล่า วต้ อ นรั บ ผู้ ถื อ หุ้น เข้ า สู่ก ารประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 ของบริ ษั ท แมกซ์ เมทัล
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และแจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทจะปิ ดรับลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเป็ นการชัว่ คราวเพื่อ
ดาเนินการนับองค์ประชุม โดยระหว่างที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจนับองค์ประชุม พิธีกรกล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ตัวแทน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึ กษาทางกฏหมายที่มาเข้ าร่ วมประชุม และชี ้แจงระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับ
การประชุม ดังนี ้
•

องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามพรบ.บริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 กาหนดไว้
เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้ า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีจานวน
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะนับเป็ นองค์
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประชุม แต่เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีผ้ ถู ือ
หุ้นมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 (ครัง้ ใหม่) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ดังนันในการประชุ
้
มครัง้ นี ้จึงไม่จาเป็ นต้ อง
ครบองค์ประชุม

ขณะนี ้มีจานวนผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเอง และรั บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้ าประชุม
แล้ วประกอบด้ วย ผู้ถื อหุ้นที่มาด้ วยตนเอง 72 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 64 ราย รวมเป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 136 ราย นับจานวนหุ้นรวมได้ ทงสิ
ั ้ ้น 3,479,064,414 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.54 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยภายหลังจากการเริ่ มประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมเพิ่ม รวมเป็ นผู้ถือหุ้น
ทังสิ
้ ้น 170 ราย นับจานวนหุ้นรวมได้ ทงสิ
ั ้ ้น 3,509,356,834 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.69 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
•

การดาเนินการประชุม : ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม กรณี ประธานกรรมการไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประธานกรรมการได้ เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ประธานในที่ประชุม จึงได้ แก่
ประธานกรรมการ ซึง่ จะเป็ นผู้ดาเนินการประชุมภายหลังจากนี ้ต่อไป

•

วิธีการลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
> กรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้น อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด คือ
การลงคะแนนเสียงในวารที่ 1, 3 - 5 และวาระที่ 7
> กรณีที่กฎหมายกาหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม คือ การลงคะแนนเสียงใน วาระที่ 6

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าท่าน
ผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามมติที่นาเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในใบที่บริ ษัท
จัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่
เห็นด้ วย การนับคะแนนของผู้มีส่วนได้ เสีย ให้ นารวมคานวณเป็ นฐานในการลงคะแนนโดยให้ ถือเป็ นการงดออก
เสีย ง ส่วนผู้ถื อ หุ้นที่ ท าหนังสือมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูอื่ น เข้ าร่ วมประชุมและเป็ น แบบออกเสีย งลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงตามความประสงค์ของท่าน
ผู้ถือหุ้น นับรวมไว้ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ ว
•

ลาดับการพิจารณาวาระการประชุม : การประชุมต้ องดาเนินการตามวาระการประชุมที่กาหนด กรณี
ต้ องการเปลี่ยนแปลงลาดับวาระการพิจารณา จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การเสนอวาระการพิจารณาเพิ่มเติม : ผู้ถือหุ้นที่มีห้ นุ จานวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมได้

•

พิธีกร กล่าวเชิญ นายสมชาย มีเสน ประธานในที่ประชุม เพื่อดาเนินการประชุม
ประธานฯ เริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ได้ จดั ส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามลาดับดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2560

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และบริ ษั ทได้ ส่งสาเนารายงานการประชุม ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญ
ประชุมในครัง้ นี ้ ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวบันทึก
ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา และอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าวโดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะถือ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นมติของที่ประชุม
มติที่ประชุม

จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ด้ วยเสียงข้ าง
มากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
150
3,478,221,742
99.5478

ไม่เห็นด้ วย
6
1,019,220
0.0291

งดออกเสียง
4
14,780,000
0.4230

รวม
160
3,494,020,962
100.00

หมายเหตุ : ก่อนเริ่ มลงมติในวาระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 21 ราย นับจานวนหุ้นได้ 14,956,548 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัท ย่ อย งวดประจาปี 2559
และแผนงานปี 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอิทธิชยั อรุ ณศรี แสงไชย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย งวดประจาปี 2559 และแผนงานปี 2560
นายอิทธิชยั อรุ ณศรี แสงไชย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมจานวน
123.87 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายจานวน 84.57 ล้ านบาท รายได้ จากการบริ การสนามกอล์ฟ
จานวน 17.65 ล้ านบาท และรายได้ อื่นจานวน 21.65 ล้ านบาท และบริ ษัทมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ จานวน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
80.85 ล้ า นบาท ซึ่งมาจากก าไรจากมูลค่าเงิ น ลงทุน ในธุรกิ จ ซือ้ สนามกอล์ ฟ จ านวน 131.31 ล้ า นบาท และมี
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารลดลง

สินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 1,407.90 ล้ านบาท หนี ้สิน
รวมจานวน 317.94 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 1,089.97 ล้ านบาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดาเนินงานในภาพรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การสนามกอล์ฟ
กาไรขันต้
้ น
รายการบวกกลับหนี ้สงสัยจะสูญ
กาไรจากการซื ้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2559
1,407.90
317.94
1,089.97
123.87
84.57
17.65
(2.13)
6.67
131.31
80.85

2558
เปลี่ยนแปลง
917.59
490.32
6.30
311.64
911.29
178.68
85.47
38.40
61.44
23.13
17.65
1.00
(3.13)
29.07
(22.40)
131.31
(31.20)
111.95

%
53.44
4,949.81
19.61
44.93
37.65
100.00
(313.00)
(77.05)
100.00
359.97

โครงการที่บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในปี 2559 ประกอบด้ วย
1. บริ ษัท เดอะ มาเจสติค ครี ก คันทรี คลับ จากัด (“MJC”) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ โดย
การเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนชาระแล้ ว
2. บริ ษัท ราชบุรี-อีอีพี รี นิวเอเบิ ้ล เอนเนอจี ้ จากัด (“R-EEP”) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า
จากเชื อ้ เพลิง ขยะ โดยการเข้ า ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ 10 ของทุน ช าระแล้ ว ซึ่ง ปั จ จุ บัน ได้ ด าเนิ น การติ ด ตัง้
เครื่ องจักรเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ระหว่างการทดสอบเครื่ องจักร ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดว่ากาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้ า
ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ได้ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
3. บริ ษัท พีพีทีซี จากัด (“PPTC”) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนร่ วม
โดยบริ ษัทจะเข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 21.5 ของทุนชาระแล้ ว ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินมัดจาไปแล้ วจานวน 100 ล้ าน
บาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการรอผลการอนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินของ PPTC ทังนี
้ ้ บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับการ
อนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
แผนงานสาหรับปี 2560 มีดงั นี ้
1. ธุรกิจเหล็ก
บริ ษัทยังคงนโยบายเน้ นการขายเหล็กเส้ นเพื่อการก่อสร้ าง ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทมีฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
จึงทาให้ บริ ษัทมียอดขายเพิ่มขึ ้นกว่าปี 2558 และในปี 2560 บริ ษัทคาดว่าจะมีรายได้ จากการขายเหล็กเพิ่มขึน้
แนวโน้ มการก่อสร้ างที่คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นตามแนวโน้ มการลงทุนจากภาครัฐ
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2. ธุรกิจพลังงาน
ในปี 2559 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานได้ แก่ R-EEP และ PPTC ที่อยู่ระหว่างการรออนุมตั ิ
จากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินให้ บริ ษัทเข้ าไปถือหุ้นได้ และในปี 2560 บริ ษัทยังคงที่จะเข้ าศึกษาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
เป็ นการเพิ่ม เติม อีก เนื่ องจากบริ ษั ท ได้ เล็งเห็น ว่าธุรกิ จด้ านพลังงานเป็ น ธุรกิ จ ที่มี ศักยภาพในการเติ บโต และ
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทได้ อย่างมัน่ คงสม่าเสมอในระยะยาว
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่
1. นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ได้ สอบถามว่า ขอให้ สรุ ปว่าบริ ษัทได้ รับเงินเพิ่มทุนเท่าไร และมีห้ ุนเพิ่ มทุน
คงเหลืออีกจานวนเท่าไร และแนวทางปฏิบตั ิที่จะรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจะรับรู้รายได้ กี่
เปอร์ เซ็น คาดว่าจะได้ รับเป็ นเงินเท่าไร
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทได้ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
จานวน 500,717,714.85 บาท ซึ่งเดิ มบริ ษั ทคาดว่าจะได้ รับเงินเพิ่ม ทุนจานวนประมาณ 2,400 ล้ านบาท ส่วน
ประเด็นเรื่ องของธุรกิจพลังงานไฟฟ้านัน้ ขอเชิญนายอิทธิชยั อรุณศรี แสงไชย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ชี ้แจง
ให้ ทราบ
นายอิทธิชยั อรุณศรี แสงไชย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ตามที่บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญ
ของ PPTC ซึ่งดาเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าความร้ อนร่ วม ในสัดส่วนร้ อยละ 21.5 ซึ่งบริ ษัทได้ จ่ายเงินมัดจาไปแล้ ว
จานวน 100 ล้ านบาท และยังคงเหลือเงินที่จะต้ องชาระอีกจานวน 354 ล้ านบาท แต่เนื่องจากบริ ษัทอยู่ระหว่างรอ
การอนุมตั ิจากเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงินของ PPTC ซึ่งบริ ษัทคาดว่าจะได้ ทราบผลการอนุมตั ิภายในไตรมาสที่ 2 นี ้
บริ ษัทมีเงินเพิ่มทุนคงเหลือจากคราวที่แล้ วจานวน 255 ล้ านบาท และได้ รับเงินเพิ่มทุนใหม่อีกจานวน 500.72 ล้ าน
บาท ภายหลังจากที่บริ ษัทชาระค่าหุ้นของ PPTC เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะมีเงินเพิ่มทุนคงเหลือประมาณ 400 ล้ าน
บาท ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก รวมทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งการ
ลงทุนในธุรกิจนี ้จะทาให้ บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องและมัน่ คง
2. นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ได้ สอบถามว่า ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีการลงทุนซื ้อหุ้นในบริ ษัทที่เป็ นมหาชนเป็ น
เงินจานวนเท่าไร
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทไม่มีการลงทุนซื ้อหุ้นในบริ ษัทมหาชนหรื อบริ ษัทจดทะเบียน แต่
บริ ษัทมีการลงทุนเข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัทจากัดที่ทาเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน เช่น R-EEP, PPTC ซึง่ การเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นใน
PPTC นัน้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินมัดจาไปแล้ วจานวน 100 ล้ านบาท และยังคงเหลือเงินที่จะต้ องชาระอีกจานวน 354
ล้ านบาท ซึ่งการซื ้อหุ้นหรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ PPTC จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงิ น ก่ อ น ซึ่ง PPTC มี เจ้ า หนี ส้ ถาบัน การเงิ น จ านวน 2 ราย ซึ่งเจ้ า หนี ส้ ถาบัน การเงิ น ในไทยได้ อ นุมัติ ก าร
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นแล้ ว แต่บริ ษัทยังต้ องรอการอนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินในต่างประเทศ ปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่างขันตอนการประสานงานกั
้
บเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงินในต่างประเทศของ PPTC ซึง่ บริ ษัทคาดว่าจะได้ ทราบ
ผลการอนุมตั ิภายในไตรมาสที่ 2 นี ้ ส่วนการเข้ าลงทุนโดยการซื ้อหุ้นสามัญของ R-EEP นัน้ บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นเป็ นเงิน
จ านวน 190 ล้ านบาท คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 20 ซึ่งต่ อ มา R-EEP ได้ มี ก ารพิ่ ม ทุน ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บริ ษัทควรสละสิทธิ ในการเพิ่มทุน จึงทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นลดลง
เหลือร้ อยละ 10
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3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ สอบถามว่า ตามที่ บริ ษัทมีกาไรแต่เป็ นกาไรที่ไม่ได้ มาจากผลประกอบการ
แต่มาจากการตีราคาสนามกอล์ฟ ซึ่งถือว่าเป็ นรายการพิเศษ ซึ่งถ้ าดูจากงบกาไรขาดทุน นันบริ
้ ษัทยังคงมีกาไร
ขันต้
้ นที่ติดลบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของ MJC แล้ วมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่ง จะทาให้ กาไรที่บริ ษัท
ได้ รับจากการเข้ าลงทุนใน MJC จานวน 133 ล้ านบาท จะค่อยๆลดลง เพราะเกิดจากรายได้ ลดลง แต่มีค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ อยากทราบว่าบริ ษัทจะแก้ ไขปั ญหาการลงทุนครัง้ นีอ้ ย่างไร และอยากทราบถึงวิธี การพิจารณาที่
บริ ษัทใช้ พิจารณาในการเข้ าลงทุนในธุรกิจสนามกอล์ฟ
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนโดยการซื ้อหุ้นสามัญของ MJC จานวน 260 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80 ซึง่ บริ ษัทได้ พิจารณาจากสินทรัพย์ของ MJC เป็ นหลัก และราคาที่บริ ษัทเข้ าลงทุนนันต
้ ่า
กว่าราคาตลาด จึงทาให้ บริ ษัท มีการบันทึกกาไรจากการเข้ าลงทุนใน MJC ซึ่งบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการ
ลงทุนในธุรกิจสนามกอล์ฟน่าจะมีกาไร แต่เนื่องจากปกติในช่วงปลายปี 2559 ซึง่ เป็ นช่วง hi-season แต่ปรากฎว่า
ในช่วงดังกล่าวมีจานวนนักท่องเที่ยวและนักกอล์ฟชาวต่างชาติเขามาใช้ บริ การลดลง จึงทาให้ MJC มีรายได้ ลดลง
ซึง่ ทางคณะกรรมการและผู้บริ หารของ MJC ได้ พิจารณาในการปรับปรุ งและการสร้ างแผนงานในอนาคต โดยการ
ลงทุนเพิ่มโดยการจัดซื ้อรถกอล์ฟเพิ่มขึ ้น และดาเนินการปรับปรุ งสนามกอล์ฟ จึงทาให้ MJC มีรายจ่ายมากกว่า
รายรับ ซึง่ ในอนาคตการบริ การรถกอล์ฟน่าจะสร้ างผลกาไรให้ กบั สนามกอล์ฟได้ เพิ่มมากขึ ้น เพราะว่าเมื่อนักกอล์ฟ
มาใช้ บ ริ การสนามกอล์ฟ ก็ จะต้ องใช้ บ ริ ก ารรถกอล์ ฟ ด้ วย ทัง้ นี ้ ช่ วงที่ บ ริ ษั ทเข้ า ไปลงทุนใน MJC นัน้ MJC อยู่
ระหว่างการปรับปรุ งสนามกอล์ฟ ซึ่งเดิมสนามกอล์ฟมีทงหมด
ั้
27 หลุม แต่เปิ ดให้ บริ การได้ เพียง 18 หลุม แต่ใน
ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการปรับปรุ งสนามกอล์ฟเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วแต่ เพราะอยู่ในช่วงหน้ าร้ อนจึงมีผ้ ใู ช้ บริ การน้ อย ซึ่ง
บริ ษัทคาดว่าในอนาคตธุรกิจสนามกอล์ฟน่าจะมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น เพราะได้ มีการดาเนินการปรับปรุ งด้ าน
ต่างๆเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
4. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ ขอให้ แก้ ไขในบันทึกรายงานการประชุม ว่า “เงินลงทุนมากกว่ารายรับ” ให้
แก้ ไขเป็ น “รายรับ คุ้ม เงิ น ลงทุน ” และมี ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากในรายงานประจ าปี 2559 หน้ า 56 บริ ษั ท มี
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่ 80 วัน แต่มีระยะเวลาจัดเก็บหนี ้เฉลี่ย 157 วัน ซึง่ มีระยะเวลาที่ไม่ทราบคือระยะเวลาการ
ขายสินค้ าจะเป็ นกี่วนั อยากฝากผู้บริ หารดูแลเรื่ องระยะเวลาการขายให้ มีช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี ้ และใน
อนาคตโครงสร้ างบริ ษัทกาลังจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ ควรสร้ างภาพลักษณ์ ธุรกิจหลักของบริ ษัท ให้ ชัดเจนเพื่อ
สร้ างความเชื่อมัน่ และอยากให้ บริ ษัทเข้ าร่วมงาน Opportunity Day ในทุกๆ ไตรมาส
5. นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา ได้ สอบถามว่า ที่บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนใน R-EEP ในสัดส่วน 20% ในไตร
มาสที่ 2 บริ ษัทจะรับรู้ รายได้ เป็ นจานวนเท่าไร และ PPTC มีกาลังการผลิตเท่าไร และการที่บริ ษัทเข้ าไปถือ PPTC
21% จะทาให้ บริ ษัทรับรู้ รายได้ เป็ น จานวนเท่าไร ขอข้ อมูลเพื่อที่จะได้ รับทราบว่าในปี 2560 บริ ษัทจะมีรายได้ มา
จากธุรกิจพลังงานเป็ นจานวนเท่าไร และที่ผ้ บู ริ หารแจ้ งว่า บริ ษัทประกอบธุรกิจเหล็กและปี ที่แล้ วมีรายได้ จากการ
ประกอบธุรกิ จ เหล็ก จานวน 80 กว่า ล้ า นบาท และมี ก ารขยายธุ รกิ จ นี เ้ พิ่ ม ขอทราบรายละเอี ย ดในส่วนนี ด้ ้ ว ย
เพราะว่าเกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า โรงไฟฟ้าของ R-EEP มีกาลังการผลิตประมาณ 9.9 เมกกะวัตต์ และ
กาลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติ วัน จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิ งพาณิ ช ย์ (Commercial Operation Date :COD) ส่ว น
โรงไฟฟ้าของ PPTC มีกาลังการผลิตประมาณ 120 เมกกะวัตต์ และมีการอนุมัติ COD แล้ ว ปั จจุบัน บริ ษัท อยู่
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ระหว่างการรออนุมัติจ ากเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิ น ของ PPTC ให้ อ นุมัติ เปลี่ยนแปลงผู้ถือ หุ้น ได้ และหากเจ้ าหนี ้
สถาบันการเงินอนุมตั ิและบริ ษัทชาระเงินค่าหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทก็สามารถรับรู้รายได้ ทนั ที
นายอิทธิชัย อรุ ณศรี แสงไชย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ กล่าวเสริ มเรื่ องธุรกิจเหล็ก ว่า บริ ษัทยังคง
ประกอบธุรกิจเหล็กเป็ นหลัก แม้ จะมีกาไรขันต้
้ นที่ต่า เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่ได้ รับรู้รายได้ จากธุรกิจพลังงาน
ส่วน R-EEP ได้ ดาเนินการติดตังเครื
้ ่ องจักรและดาเนินการทดสอบเครื่ องจักรเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และ R-EEP อยู่
ระหว่างการขอ COD
6. นายฐิ ติพงษ์ โสภณอุดมพร ได้ สอบถามว่า เงินที่บริ ษัทได้ รับจากการเพิ่มทุน สอดคล้ องกับแผนการ
ดาเนินงานที่บริ ษัทวางไว้ หรื อไม่ แผนที่ปรับเปลีย่ นยังคงเป็ นไปตามเป้าหมายเดิมหรื อไม่ และอยากทราบว่าเมื่อไหร่
บริ ษัทจึงจะมีรายได้ ที่เพิ่มมากขึ ้น
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถาม เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไม่ได้ ตามแผนการใช้ เงินที่วางไว้ และบริ ษัทยัง
ไม่มีแผนการระดมเงินทุนเพิ่มอีก ซึ่งบริ ษัทคาดว่าจะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นภายหลังจากไตรมาสที่ 2 เพราะ R-EEP น่าจะ
เริ่ ม COD และบริ ษัทน่าจะได้ รับการอนุมตั ิจากเจ้ าหนีข้ อง PPTC ให้ เข้ าลงทุนได้ แล้ ว ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทรับรู้ รายได้
จาก PPTC ได้ เลย ส่วนเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือบริ ษัทจะนาไปลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่ดี โดยจะ
มุง่ เน้ นที่ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็ นหลัก
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยงวด
ประจาปี 2559 และแผนงานปี 2560
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย งวดประจาปี 2559
และแผนงานปี 2560
พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและ
บริ ษั ท ย่ อ ย และรายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญ าต และเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่า มีการบันทึกข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วน และมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
งบการเงินประจาปี ของบริ ษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
ท่านทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ มีข้อมูลสรุ ปที่สาคัญดังนี ้
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(หน่วย : ล้ านบาท)

ข้ อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท
31 ธ.ค. 2559
1,407.90

31 ธ.ค. 2558
917.59

317.94

6.30

1,089.97

911.29

123.87

85.47

79.06

(29.79)

0.23

(1.31)

80.85

(31.10)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

0.0043

(0.0008)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)

0.0036

(0.0006)

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้ รวมจากส่วนงานที่ดาเนินงานอยู่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ดาเนินงานอยู่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากส่วนงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่
1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ สอบถามว่า ตามที่ในรายงานประจาปี 2559 หน้ า 89 ปรากฎว่ามีค่าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญของธุรกิจเกษตรจานวนประมาณ 12 ล้ านบาทนัน้ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการของบริ ษัทชุดปั จจุบนั
ได้ ทาความเข้ าใจกับหนี ้จานวนนี ้หรื อไม่ ซึง่ หนี ้จานวนนีป้ รากฎอยูใ่ นงบการเงิน จึงขอทราบความเป็ นมาอย่างไร
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ตอบข้ อซักถามว่า หนี ้จานวน 12
ล้ านบาท เกิดจากหนี ้ธุรกิจเกษตร ที่บริ ษัทประกอบกิจการในอดีต ซึ่งมีการฟ้องร้ องกล่าวโทษกรรมการที่มีสว่ นได้
เสียในขณะนัน้ และคดียงั ไม่สิ ้นสุดจึงต้ องคงค้ างหนี ้ดังกล่าวอยู่ในงบการเงินของบริ ษัท ปั จจุบนั คดี ดงั กล่าวอยู่ที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
2. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ สอบถามว่า ตามที่ ผู้สอบบัญชีได้ รายงานความเห็นตามที่ปรากฎในหน้ า
65 ของรายงานประจ าปี ในย่อ หน้ าที่ 2 นับ จากข้ างท้ ายว่า “ข้ าพเจ้ าได้ สื่อ สารกับ ผู้มี หน้ าที่ ในการก ากับ ดูแ ล
เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้ าพเจ้ าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ”
นัน้ ถ้ าบริ ษัทมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่เข้ มแข็งจะไม่สามารถยอมรับข้ อความดังกล่าวได้ เพราะจะทาให้
เกิดความเสียหายกับบริ ษัท ซึง่ รายงานของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริ ษัทแล้ ว จนมาถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สามารถยอมรับกับรายงาน
ดังกล่าวได้ เมื่อมีประธานกรรมการตรวจสอบที่เข้ มแข็งไม่รับ จะมีการหารื อไปที่สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเปลี่ยนจาก
คาว่า “ซึง่ ” เป็ น “ถ้ าหาก” ต่างกันหรื อไม่ อันไหนมีหรื อไม่มี และเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters :
KAM) ประเด็นที่ได้ พบจากการตรวจสอบข้ อบกพร่ อง ผมเชื่อว่าบริ ษัทไม่ได้ มีอะไรที่บกพร่ องขนาดนัน้ และผู้สอบ
บัญชีเป็ นผู้ที่ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงควรให้ ความสาคัญกับรายงานของผู้สอบบัญชี ขอให้ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความสาคัญกับข้ อความซึง่ ไม่ใช่เรื่ องเล็กน้ อย
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นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ตัวแทนผู้สอบบัญ ชี จาก บริ ษั ท ซี ดับ เบิ ล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด ได้ ตอบข้ อ
ซักถามว่า รายงานของผู้สอบบัญชีในสาระสาคัญของบริ ษัทปี 2559 มีเรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญซึง่ ไม่ได้ ผิดมาตรฐาน
การบัญชีหรื อการควบคุมภายในใดๆทังสิ
้ ้น เป็ นเรื่ องที่ผ้ สู อบบัญชีหยิบยกขึ ้นมาแจ้ งว่าในปี 2559 มีเรื่ องใดที่สาคัญ
บ้ าง ซึ่งประเด็นของบริ ษัทเรื่ องที่สาคัญจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทได้ มีการลงทุนเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ และลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจในเรื่ องการตรวจสอบของรายการ
3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ได้ สอบถามว่า ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่ อง เงิน
ลงทุนชัว่ คราวของงบการเงินรวมจานวน 864 ล้ านบาท ลดลงเหลือ 254 ล้ านบาท อยากสอบถามว่า ที่บริ ษัททา
สัญญากับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จากัด (“โซลาริ ส”) เกี่ยวกับเรื่ องตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (B/E) หรื อไม่
ซึง่ ระบุวา่ มีการต่อสัญญาทุก 6 เดือน ในปั จจุบนั บริ ษัทยังต่อในวงเงินเท่าไร
ประธานฯ ได้ ต อบข้ อ ซัก ถามว่า สัญ ญาดังกล่าวเป็ น สัญ ญาว่าจ้ างผู้จัดการกองทุน ส่วนบุค คล ซึ่ง
ปั จจุบนั ยังมีการต่อสัญญา เนื่องจากบริ ษัทยังคงมีเงินลงทุนในตราสารหนี ้ต่างๆ อยู่ ซึ่งเงินดังกล่าวเป็ นเงินจากการ
เพิ่มทุนที่เตรี ยมไว้ สาหรับการลงทุนตามแผนของบริ ษัท สาหรับเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลงนัน้ เป็ นผลมาจากใน
ระหว่างปี 2559 บริ ษัทได้ มีการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ ้นนัน่ เอง
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ กล่าวเสริ มว่า เงินลงทุนจานวน
254 ล้ านบาท ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปั จจุบนั B/E ครบกาหนดหมดแล้ ว และสัญญาที่ขยายทุก 6
เดือน คือ สัญญาที่บริ ษัทให้ โซลาริ สดูแลเรื่ องการลงทุนใน B/E ซึง่ ตัว๋ ที่ลงทุนจะมีอายุ 1-3 เดือน เท่านัน้ ซึง่ บริ ษัทมี
กองทุนส่วนบุคคลจานวน 400 ล้ านบาท แต่บริ ษัทก็ยงั ไม่ได้ ลงทุนเต็มถึงวงเงินดังกล่าว
4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ได้ สอบถามว่า ตามรายงานประจาปี หน้ า 87 ปรากฎว่า การลงทุนใน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี อยุธยา มีการลงทุนลดลง เพราะเรามีการไถ่ถอนหรื อเพราะมีการลดมูลค่าลง
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทมีการไถ่
ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว เพื่อนาเงินมาลงทุนซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการขยายธุรกิจ จากธุรกิจเหล็กไปยังธุรกิจ
พลังงาน และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
5. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ได้ สอบถามว่า ทาไมบริ ษัทถึงลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดไทย
พาณิชย์ จาก 16.83 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท
นางสาวเสาวรส จันทรมิ เวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญ ชี และการเงิ น ได้ ตอบข้ อซัก ถามว่า บริ ษั ทจะ
พิจารณาการลงทุนจากผลตอบแทนในช่วงเวลานันๆ
้ หากกองทุนไหนมีผลตอบแทนที่ดี บริ ษัทก็จะเลือกลงทุนใน
กองทุนนัน้
6. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ได้ สอบถามว่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2558 บริ ษัทมีจานวน 4.3
ล้ านบาท และปี 2559 มีจานวน 742 ล้ านบาท รวมสนามกอล์ฟด้ วยใช่หรื อไม่ จานวน 742 เป็ นราคายุติธรรมแล้ ว
ใช่หรื อไม่
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ที่ปรากฏในงบการเงินของปี 2559 นัน้ ได้ รวมสินทรัพย์ของ MJC แล้ ว และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
จานวน 742 เป็ นราคายุติธรรมจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แล้ ว
MAX / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
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7. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ได้ สอบถามว่า ตามที่ประธานคนเก่าซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่ องไฟฟ้าได้
ลาออกไป ไม่ทราบว่าบริ ษัทมีคนมาแทนท่านหรื อไม่ เพราะว่าบริ ษัทไปลงทุนในธุรกิจพลังงานหลายแห่ง
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทได้ เชิญนายกมล ปิ่ นทอง อดีตผู้ช่วยคณะกรรมการกากับนโยบาย
พลังงาน เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ ซึง่ ท่านเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ
8. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ได้ สอบถามว่า บริ ษัทได้ ขายบริ ษัท ไซมิสทริ ค จากัด ออกไปหรื อยัง
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทได้ ขายบริ ษัท ไซมิสทริ ค จากัด ออกไปแล้ ว สาเหตุที่ขายเพราะยัง
ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเดิมบริ ษัทคาดว่าจะเกิดโรงไฟฟ้า พลังงานขยที่จังหวัดลาปาง แต่
เนื่องจากติดขันตอนและปั
้
ญหาค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องชุมชน ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขายให้ กบั นักลงทุนที่
มีความสนใจ
9. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ได้ สอบถามว่า การที่ที่ตงบริ
ั ้ ษัทอยู่ที่อาคารไซมิส ไม่ทราบว่าบริ ษัทยังมี
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท ไซมิส แอสเสท จากัด อย่างไร
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับบริ ษัท ไซมิส แอสเสท จากัด บริ ษัท
เพียงแค่เช่าสถานที่เพื่อเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานของบริ ษัทเท่านัน้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ประธาน ฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะถือ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นมติของที่ประชุม
มติที่ประชุม

จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ด้ วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
161
3,505,306,998
99.8846

ไม่เห็นด้ วย
4
768,820
0.0219

งดออกเสียง
3
3,280,000
0.0934

รวม
168
3,509,355,818
100.00

หมายเหตุ : ก่อนเริ่ มลงมติในวาระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 9 ราย นับจานวนหุ้นได้ 15,334,856 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรเงินกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัท
ย่ อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการงดจ่ ายเงินปั น
ผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ป ระชุม ว่า บริ ษัท ไม่มี การกาหนดนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นข้ อก าหนดที่
ชัดเจน โดยการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทผลการดาเนินงานงวดประจาปี 2559 บริ ษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน 80.85 ล้ านบาท และงบการเงินรวมยังคงมี
ผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจานวน 290.20 ล้ านบาท จึงไม่อยูว่ ิสยั ที่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
MAX / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
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ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่
1. นายทองอินทร์ แสงงาม ได้ สอบถามว่า บริ ษัทมี ยอดขาดทุนสะสมจานวน 290.20 ล้ านบาทนัน้ ไม่
ทราบว่ามีมานานหรื อยัง และเมื่อไหร่ถึงจะล้ างขาดทุนสะสมได้ และมีกาไร
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษั ทได้ พ ยายามคิด รู ป แบบการล้ างขาดทุน สะสมในหลากหลาย
รู ปแบบ ซึ่งจากเดิมบริ ษัทคาดว่าถ้ าการเพิ่มทุนเป็ นไปตามเป้าหมาย บริ ษัทจะดาเนินการลดทุนเพื่อล้ างขาดทุน
สะสม แต่เมื่อบริ ษัทไม่สามารถดาเนินการเพิ่มทุนได้ ตามเป้าหมายการล้ างขาดทุนสะสมก็จะทาได้ ยากขึ ้น ซึง่ บริ ษัท
ก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจ ทางคณะกรรมการบริ ษัทก็มีการหารื อถึงวิธีที่จะสามารถล้ างขาดทุนสะสมได้ แต่ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทก็มีการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม และมองหาธุรกิจที่จะสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั บริ ษัทอีกด้ วย
2. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ สอบถามว่า ถ้ ามีกาไร แต่มีขาดทุนสะสมก็ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ แต่
ถ้ ามีกาไร แต่มีสว่ นต่ามูลค่าหุ้นสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หรื อไม่
นางสาวณิชชา มีสขุ ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ตามหลักกฎหมายการจ่ายเงินปั นผล
จะต้ องมาจากกาไร ซึ่งไม่ได้ กาหนดเรื่ องส่วนต่ามูลค่าหุ้น ถ้ าจะมีการจ่ายเงินปั นผลหากบริ ษัทมีขาดทุนสะสม
จะต้ องล้ างขาดทุนสะสมให้ หมดไปก่อนจึงจะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ประธาน ฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะถือ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นมติของที่ประชุม
มติที่ประชุม

จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมติไม่จดั สรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัท
ย่อยของรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วยเสียง
ข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
160
3,505,047,804
99.8772

ไม่เห็นด้ วย
7
1,258,820
0.0358

งดออกเสียง
2
3,050,000
0.0869

รวม
169
3,509,356,624
100.00

หมายเหตุ : ก่อนเริ่ มลงมติในวาระที่ 4 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 806 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ เข้ าแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอิทธิชยั อรุ ณศรี แสงไชย รองประธานกรรมการเป็ นผู้ดาเนินการประชุม
ในวาระนี ้แทน เนื่องจากในวาระนี ้ ประธานฯ เป็ นหนึง่ ในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รองประธาน ฯ ได้ แถลงต่อที่
ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทปั จ จุบนั มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มี
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1) นายสมชาย มีเสน
ประธานกรรมการ
2) นายจาตุรงค์ สุวรรณน้ อย
กรรมการ
3) นายพงษ์ สทุ ธิ พื ้นแสน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
MAX / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
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ในการนี ้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ด้ วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน
อันจะเป็ นกาลังสาคัญที่จะช่วยสร้ างคุณประโยชน์ในการกากับดูแลการดาเนินกิจการให้ สามารถดาเนินไปตาม
แนวทางและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเลือกตังกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทตามเดิม
รองประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
รองประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะ
ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นมติของที่ประชุม
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ให้ แ ต่ง ตัง้ นายสมชาย มี เสน, นายจาตุรงค์ สุว รรณน้ อ ย และ
นายพงษ์ สทุ ธิ พื ้นแสน กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้ วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้
1) นายสมชาย มีเสน
จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
158
3,504,797,404
99.8700

2) นายจาตุรงค์ สุวรรณน้ อย
จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
158
3,504,797,404
99.8700

3) นายพงษ์ สทุ ธิ พื ้นแสน
จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

ประธานกรรมการ

เห็นด้ วย
158
3,504,797,404
99.8700

MAX / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

ไม่เห็นด้ วย
7
1,249,220
0.0355

งดออกเสียง
4
3,310,000
0.943

รวม
169
3,509,356,624
100.00

งดออกเสียง
4
3,310,000
0.943

รวม
169
3,509,356,624
100.00

กรรมการ
ไม่เห็นด้ วย
7
1,249,220
0.0355

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไม่เห็นด้ วย
7
1,249,220
0.0355

งดออกเสียง
4
3,310,000
0.0943

รวม
169
3,509,356,624
100.00
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
รองประธานฯ ได้ แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ได้ กาหนดให้ มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
เช่นเดียวกันกับปี 2559 โดยกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้
ในทุกครัง้ ทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
เนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการดาเนินการพิจารณาการเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่น่าจะให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่าธุรกิจที่บริ ษัทประกอบการในปั จจุบัน โดยบริ ษัทจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก จึงทาให้ ในปี 2559 บริ ษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท มากกว่าปี 2558 ซึ่ง บริ ษั ท มี ก ารจ่ ายค่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็ น เงิ น รวมทัง้ สิ น้
1,100,000 บาท ซึ่งเกินวงเงินที่ได้ ขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น และคาดว่าในปี 2560 บริ ษัทจะยังคงมีการพิจารณาการ
เข้ าลงทุนในธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จอื่นๆ มากขึน้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเพิ่ม วงเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ ้นจากเดิม 800,000 บาท เป็ น 1,200,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า
บริ ษัทยังคงอัตราค่าตอบแทนไว้ เท่าเดิม แต่มีการขยายวงเงินเพื่อรองรับการประชุมที่มีจานวนเพิ่มขึ ้น จึงเห็นว่า
ค่าตอบแทนจานวนดังกล่าวมีค วามเหมาะสมกับ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท และสามารถเที ยบเคีย งกับธุ รกิ จ
ประเภทเดียวกันได้ โดยอัตราค่าเบี ้ยประชุมและวงเงินค่าตอบแทนสาหรับปี 2560 เป็ นดังนี ้
หน่วย : บาท/คน/ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
ค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ปี 2560

ปี 2559

ประธาน

15,000

15,000

กรรมการ

8,000

8,000

1,200,000

800,000

วงเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน (บาท)

คณะกรรมการพิ จ าณาแล้ ว เห็ น สมควรอนุมัติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้ านต่างๆ อย่างครบถ้ วนแล้ ว
รองประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่
1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ มีข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับค่าตอบแทนกรรมการว่าสามารถดาเนินการใน
รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะค่าเบี ้ยประชุมก็ได้ เช่น การให้ ESOP เป็ นต้ น และการที่ขออนุมตั ิเพิ่มวงเงินค่าตอบแทน
จาก 800,000 บาท มาเป็ น 1,200,000 บาท เพิ่มขึ ้นอีก 50% นัน้ ขอเป็ นการกาหนดค่าตอบแทนของปี 2560 เป็ น
วงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท แต่จะใช้ จ่ายจริ งไม่เกิน 800,000 บาท หรื อไม่ถึง 1,200,000 บาท ก็สามารถทาได้
และขอเสนอให้ การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้แยกการพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
และการให้ สตั ยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 ออกจากกัน
นายอิทธิ ชัย อรุ ณ ศรี แสงไชย รองประธานกรรมการ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทได้ ขออนุมัติ ค่าเบี ย้
ประชุมในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งขึ ้นอยู่กับภารกิ จหรื อเรื่ องจาเป็ นที่บริ ษัทจะต้ องเรี ยกประชุม ซึ่งในปี ที่
ผ่านมาบริ ษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นหลายครัง้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยกประชุมคณะกรรมการมากขึ ้น
2. นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ได้ แสดงข้ อคิดเห็นว่า การให้ สตั ยาบันค่า ตอบแทนกรรมการปี 2559 ครัง้ นี ้ผม
ถือว่าไม่ถกู ต้ อง เพราะทราบอยูแ่ ล้ วมีการจ่ายเกิน แล้ วมาแก้ ปัญหาหาทางออกค่าตอบแทนให้ กบั ตัวเองโดยการให้
MAX / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สัตยาบันเป็ นเรื่ องที่ไม่ถกู ต้ อง และขอกราบเรี ยนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เรื่ อง
นี ้ไม่นา่ เกิดขึ ้นกับบริ ษัท และการขอเอาไว้ เกิน 1,200,000 บาท แต่จะใช้ แค่ 800,000 บาท เพราะคราวที่แล้ วบริ ษัท
ยังใช้ เกิน ฉะนันการเรี
้
ยกร้ องจริ ยธรรมในการรับรองรายงานการประชุมก็ไร้ ผล การบริ หารงานของท่านก็ไม่ถกู ต้ อง
และส่วนการจะรับผิดชอบอย่างไร ผู้บริ หารและคณะกรรมการที่รับเงินไปแล้ วควรคืนเงิน แต่ถ้าโหวตผ่านก็ไม่เป็ นไร
อย่างน้ อยที่สดุ ขอให้ เพื่อนในห้ องประชุมโหวตไม่เห็นด้ วย ส่วนคะแนนเสียงจะพอหรื อไม่พอ แต่เป็ นการแสดงออก
ทางสิทธิความเป็ นเจ้ าของของบริ ษัท แสดงออกถึงความถูกต้ องเรื่ องของธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์ที่เรารณรงค์กนั อยู่
และขออนุญาตประธานฯ ในที่ประชุมโปรดพิจารณาวาระนี ้ให้ เป็ นสาคัญ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้ กลับเข้ ามาดาเนินการประชุมต่อ พร้ อมทังได้
้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ให้ แยกบัตรลงคะแนนเสียงการขออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และการให้ สตั ยาบันค่าตอบแทนกรรมการ
ของปี 2559 ออกจากกัน ดังนัน้ ขอให้ ที่ประชุมใช้ บตั รลงคะแนนเสียงของวาระที่ 6 ในการลงคะแนนเสียงพิจารณา
และอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการปี 2560 และใช้ บตั รลงคะแนนเสียงของวาระที่ 8 วาระอื่นๆ ในการลงคะแนนเสียง
พิจารณาให้ สตั ยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 แทน
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 โดยการลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้จะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เป็ นมติของที่ประชุม
มติที่ประชุม

จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสาม ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีเ่ ข้ าร่วมประชุมดังนี ้
เห็นด้ วย
142
3,468,579,809
98.8380

ไม่เห็นด้ วย
26
37,776,219
1.0764

งดออกเสียง
2
3,000,806
0.0855

รวม
170
3,509,356,834
100.00

และพร้ อมกันนี ้ ประธาน ฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ สตั ยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 ที่
เพิ่มขึ ้นเกินวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ด้ วย โดยการลงคะแนนเสียงในวาระ
นี จ้ ะถื อ คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่า สองในสาม ของจ านวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน เป็ นมติของที่ประชุม
มติที่ประชุม

จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ สตั ยาบันค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
เห็นด้ วย
153
3,489,349,090
99.4298

MAX / รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

ไม่เห็นด้ วย
17
20,007,744
0.5701

งดออกเสียง
0
0
0.00

รวม
170
3,509,356,834
100.00
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ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ปี 2560 บริ ษั ท ยังคงคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชี จ าก บริ ษั ท ซี ดับ เบิ ล้ ยู
ดับเบิ ้ลยู พี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
1)
2)
3)
4)

นางสาววรรญา พุทธเสถียร
นายเชิดสกุล อ้ นมงคล
นางสาวจันทรา ว่องศรี อดุ มพร
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
1) นางสาวชลธิชา เลิศวิไล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรื อ

2) นางสาววราภรณ์ พันธ์ภกั ดีนพุ งษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรื อ

3) นางสาวณชัญญา บงกชปรี ชาพาณิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12028

และพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ดังนี ้
บริษัท
บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2560
ปี 2559
1,200,000 1,190,000

ทังนี
้ ้ นอกจากค่าตอบแทนในรูปค่าสอบบัญชีและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ดังกล่าวตามข้ างต้ นแล้ ว ทัง้
บริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 7 คนตามรายชื่อข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้
เสียอื่นใดกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ อง ตามพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่
1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ สอบถามว่า จากการอ่านหนังสือเชิญประชุมแล้ วพบว่า รายละเอียดของ
ผู้สอบบัญชีไม่ค่อยครบถ้ วน และไม่ทราบว่าคุณวรรญา พุทธเสถียรเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นปี ที่เท่าไรแล้ ว แต่
ละท่านเคยให้ ความเห็นบ้ างหรื อไม่และให้ ความเห็นมากี่ปีแล้ ว ควรจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาด้ วย
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รายไตรมาสๆละเท่าไร รายปี เท่าไร และที่ขออนุมตั ิ 1,200,000 บาทนัน้ ครอบคลุมทัง้
หมดแล้ วใช่หรื อไม่
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ค่าสอบบัญชี
จานวน 1,200,000 บาท ประกอบไปด้ วย ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจานวน 610,000 บาท ค่าสอบบัญชีของ MSP
จานวน 250,000 บาท และค่าสอบบัญชี ของ MJC จานวน 340,000 บาท ค่าสอบบัญ ชี รวมทัง้ 3 บริ ษัทเป็ น เงิน
จานวน 1,200,000 บาท ซึ่งปี ที่แล้ วเรามีบริ ษัทย่อยอีก 2 บริ ษัทคือ บริ ษัท ไซมิสทริ ค จากัด ค่าสอบบัญชีจานวน
80,000 บาท และบริ ษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริ ค จากัด ค่าสอบบัญชีจานวน 310,000 บาท แต่ปีนี ้ไม่มีสถานะเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทแล้ ว
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2. นายฐิ ติพงษ์ โสภณอุดมพร ได้ สอบถามว่า ขอฝากประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่า
สอบบัญชีด้วย ถ้ าหากบริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้นค่าสอบบัญชีจะเรี ยกเก็บขึ ้นด้ วยหรื อไม่
ประธานฯ ได้ แจ้ งว่า ขอรับเป็ นข้ อสังเกต
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะถือ
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นมติของที่ประชุม
มติที่ประชุม

จานวนราย
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
ระเบียบวาระที่ 8

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
ด้ วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
158
3,501,951,408
99.7889

ไม่เห็นด้ วย
9
4,165,426
0.1186

งดออกเสียง
3
3,240,000
0.0923

รวม
170
3,509,356,834
100.00

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่
1. นายนิรันดร์ พงษ์ กลา่ ได้ สอบถามว่า การที่บริ ษัทได้ จ่ายเงินมัดจาการซื ้อหุ้นของ PPTC ไปแล้ ว 100
ล้ านบาทแล้ ว และปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอการอนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน นัน้ หากบริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิก็ต้อง
ชาระเงินจานวนประมาณ 300 กว่าล้ านบาท ทังนี
้ ้ไม่ทราบว่าบริ ษัทมีแผนสารองหรื อไม่หากบริ ษัทไม่สามารถหาเงิน
จานวนดังกล่าวมาชาระค่าหุ้นของ PPTC ได้ ทนั
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทมีการสารองเงินส่วนที่จะต้ องชาระค่าหุ้นของ PPTC เอาไว้ แล้ ว
2. นายนิรันดร์ พงษ์ กลา่ ได้ สอบถามว่า การยกเลิกการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างไร
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ตามที่ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (FA) ได้ เข้ าศึกษาในรายละเอียดแล้ ว
มีความเห็นว่าไม่ค้ มุ กับการลงทุน คณะกรรมการจึงมีความเห็นตาม FA บริ ษัทจึงได้ สละสิทธิ์เข้ าลงทุนในโรงไฟฟ้าที่
ประเทศญี่ปนุ่
3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ สอบถามว่า อยากให้ บริ ษัทเข้ าร่ วมกิจกรรม "บริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน"
(Opportunity Day) บ้ าง เพื่อที่กรรมการ ผู้บริ หาร จะได้ พบปะกับผู้ลงทุนบ้ าง และอยากให้ บริ ษัทแก้ ไขในรายงาน
การประชุมเกี่ยวกับการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิและเสียงควรใช้ คาว่า “ผู้ถือหุ้นมาเข้ าประชุม” แต่
ผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจึงควรใช้ คาว่า “ผู้มาเข้ าร่วมประชุม”
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ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า ขอรับไว้ เป็ นข้ อสังเกต และจะนาไปพิจารณากับข้ อกฎหมายก่อน และ
จะดาเนินการแก้ ไข
4. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ได้ สอบถามว่า ทาไมบริ ษัทถึงมีการจัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครัง้
และผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะเข้ าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทบ้ างหรื อไม่
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทขอรับเรื่ องการเยี่ยมชมกิจการเอาไว้ ก่อน และจะนาไปสอบถามยัง
บริ ษัทที่บริ ษัทได้ เข้ าไปลงทุนว่าสามารถให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าไปเยี่ยมชมได้ หรื อไม่ หรื อมากน้ อยเพียงใด และสาเหตุที่
บริ ษัทต้ องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ใหม่ เนื่องจากวันที่บริ ษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่แล้ วมีบริ ษัทจดทะเบียนจัด
ประชุมตรงกันกับบริ ษัทเป็ นจานวนมากจึงทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมได้ น้อยมากและทาให้ องค์ประชุมไม่ครบ
จึงต้ องดาเนินการจัดประชุมใหม่อีกครัง้
5. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า การจัดประชุมในคราวหน้ าแนะนาให้ พิจารณาจัด
ประชุมวันเสาร์ ซึ่งจะได้ ไม่ตรงกับบริ ษัทอื่น และอาจจะใช้ ห้องประชุมของสถานการศึกษา หรื อโรงพยาบาลเพื่อจะ
ไม่ต้องแย่งการใช้ ห้องประชุมของโรงแรม ซึ่งมีบางบริ ษัทไปจัดประชุมที่ห้องประชุมของโรงพยาบาล และเป็ นการ
สนับสนุนรายได้ ให้ กบั โรงพยาบาล และเพื่อให้ โรงพยาบาลนารายได้ ไปใช้ พฒ
ั นาต่อได้ ส่วนในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สง่
บัตรลงคะแนนแต่บริ ษัทไปบันทึกว่าเห็นด้ วย ดังนัน้ ขอเสนอแนะว่าบริ ษัทควรมีการเพิ่มบรรทัดในการแจ้ งคะแนน
เสียงว่าผู้ไม่สง่ บัตรมีจานวนเท่าใด ซึง่ จะทาให้ การประชุมมีความชัดเจนขึ ้น
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทขอรับไว้ เป็ นข้ อสังเกต
6. นางอังศุมาลี มูลน้ อย ได้ สอบถามว่า บริ ษัทมีนโยบายอะไรที่จะสามารถช่วยให้ ราคาหุ้นขึ ้นไปสูงกว่า
นี ้อีกหรื อไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะถือหุ้นที่อยูร่ าคาสูงกว่าราคาตลาด ณ ปั จจุบนั
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ทที่ สามารถดาเนิน การได้ คื อ
ด าเนิ น การให้ กิ จ การมี ค วามเติ บ โต ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ได้ มี ก ารเข้ า ลงทุ น ในธุ ร กิ จ อื่ น ที่ จ ะท าให้ บริ ษั ท ได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ดีขึ ้น เพื่อที่จะส่งผลให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทมีการปรับตัวขึ ้น
6. นายธารา ชลปราณี ได้ มขี ้ อสอบถาม ข้ อเสนอแนะ และข้ อสังเกต ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ 1. ตามที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ท่ า นหนึ่ ง ได้ ตัง้ ข้ อ สัง เกตเรื่ อ งการเข้ าร่ ว มประชุ ม กับ การเข้ า ประชุม นัน้ ผมมี
ข้ อสังเกตเพิ่มเติม ผู้เข้ าร่ วมประชุม คือ ผู้ที่ไม่ได้ ถือหุ้นแต่เข้ ามาสังเกตการณ์ แต่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมแปลว่าท่าน
ประธานฯ เชิญให้ มาเข้ าร่ วมประชุมเป็ นผู้มีสิทธิ ออกเสียง และกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมมีสถานะเป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประชุมเท่านัน้ และที่ประธานฯ จะไปพิจารณาข้ อกฎหมายนัน้ ตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนก็จะพบว่าเข้ า
ประชุมเป็ นส่วนใหญ่
ข้ อ 2. ผมขอให้ ความเห็นเกี่ยวกับลาดับของระเบียบวาระการประชุม เรามีระเบียบวาระที่ 5 พิจารณา
แต่งตังกรรมการใหม่
้
เข้ าแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่งตามวาระ คาว่าแต่งตังใหม่
้ ตามวาระคือการครบวาระ
ของกรรมการชุดเดิม ซึง่ ยังวาระอื่นๆ ที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 และพิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นวาระถัดไป ในส่วนนี ้ได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ น ามาขออนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง ยัง ไม่ ผ่ า นการลงมติ เลย แต่ บ ริ ษั ท มี ก าร
เปลีย่ นแปลงกรรมการแล้ ว ซึง่ ผมคิดว่าการเรี ยงลาดับวาระแบบนี ้มันไม่เหมาะสม มันควรจะเรี ยงลาดับใหม่ เช่น
วาระที่ 1
ประธานฯ มีเรื่ องแจ้ งให้ ทราบ
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วาระที่ 2
รับทราบผลการดาเนินงาน
วาระที่ 3
อนุมตั ิงบการเงิน
วาระที่ 4
อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 5
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6
เลือกตังกรรมการ
้
ยกเว้ นมีวาระเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ ให้ เป็ นวาระก่อนการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ซึง่ ขอฝาก
ให้ คณะกรรมการพิจารณา
ข้ อ 3. การซื ้อหุ้น R-EEP ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 จดะเบียน
เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้น R-EEP เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 และ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 มีการนาหุ้น R-EEP ไปเป็ นหลักประกัน
การขอสินเชื่อ และเมือวันที่ 3 ก.พ. 2560 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติสละสิทธิ การซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP จึงทา
ให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทลดลงจากเดิม 20% เหลือ 10% อยากทราบว่าตอนที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุนใน R-EEP
บริ ษัททราบมาก่อนหรื อไม่ว่า R-EEP จะมีการเพิ่มทุน และการที่บริ ษัทเข้ าลงทุนใน R-EEP แต่ขายเงินลงทุนใน
SMT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นมาเพื่อดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเหมือนกัน แต่เนื่องจากมี
ปั ญหาเรื่ องสิง่ แวดล้ อมและมวลชน ซึง่ เรื่ องดังกล่าวอาจจะเกิดกับ R-EEP ก็ได้
ข้ อ 4. ผมขอตังข้
้ อสังเกตว่า บริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงประธานกรรมการค่อ นข้ างบ่อย การเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการบ่อยๆ จะส่งผลให้ ผลการดาเนินการของบริ ษัท ไม่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการไม่ดี ทาให้
บริ ษัทประสบปั ญหาไม่สามารถดาเนินการตามแผนงานได้
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทขอรับข้ อเสนอแนะ และข้ อสังเกตเอาไว้ พิจารณา ส่วนเรื่ องการ
เรี ย งลาดับ ระเบี ย บวาระนัน้ บริ ษั ท จะน าไปพิ จ ารณา ส่วนเรื่ องการขายเงิ นลงทุน ใน SMT ที่จังหวัด ลาปางนัน้
เนื่องจากบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าการ COD นันน่
้ าจะเกิดได้ ยาก เพราะมีการคัดค้ านจากชุมชนและไม่มีความ
คืบหน้ าในการจัดสร้ างโรงไฟฟ้า และการที่บริ ษัทไปลงทุนใน R-EEP นัน้ ในระยะแรกได้ มีการจัดสร้ างโรงงานแล้ ว
รอการติดตังเครื
้ ่ องจักร ซึ่งปั จจุบนั มีการติตงเครื
ั ้ ่ องจักรเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รอการ COD เท่านัน้ ส่วนรายละเอียด
การขอสละสิทธิ ในหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP นัน้ ขอให้ นายอิทธิ ชยั อรุ ณศรี แสงไชย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้
อธิบาย
นายอิทธิชยั อรุ ณศรี แสงไชย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ อธิบายถึงการสละสิทธิในการซื ้อหุ้น เพิ่มทุน
ของ R-EEP นัน้ ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติสละสิทธิ ซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนของ R-EEP เนื่องจากบริ ษัทจะต้ องสารองเงิน เพิ่ม ทุนที่มีอยู่ไว้ สาหรับการชาระค่าหุ้นของบริ ษัท พีพีทีซี
จากัด (“PPTC”) เพื่อป้องกันการถูกริ บเงินมัดจาที่ได้ วางไปแล้ ว จานวน 100 ล้ านบาท หากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน
ของ PPTC อนุมตั ิให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมสามารถโอนหุ้นให้ กบั ผู้ลงทุนรายใหม่ได้ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ R-EEP เพิม่ ทุน ซึ่ง
บริ ษัทได้ เจรจาขอเลื่อนการชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าว ออกเป็ นภายหลังจากที่บริ ษัทได้ รับเงินเพิ่มทุนจาก RO
เรี ยบร้ อย ซึง่ ทาง R-EEP ไม่ได้ ขยายระยะเวลาการชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทจึงต้ องสละสิทธิ
7. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ได้ สอบถามว่า MAX-W2 และ MAX-W3 เป็ นอย่างไรบ้ าง MAX-W2 อยูใ่ น
ขัน้ ตอนไหน จะมี ก ารใช้ สิทธิ ไหม และ MAX-W3 เหลือ อยู่จ านวนเท่าไร และบริ ษั ท จะมี ก ารออก MAX-W4 อี ก
หรื อไม่
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ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า MAX-W2 จะหมดอายุในวันที่ 2 ส.ค. 2560 และ MAX-W3 จะหมดอายุ
ลงในวันที่ 19 ต.ค. 2560 และบริ ษัทยังไม่มีแผนที่จะออก MAX-W4
8. นายธารา ชลปราณี ได้ ข้อสอบถามว่า ตามที่บริ ษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทุนชัว่ คราว รวมกันทังหมดกี
้
่ร้อยล้ าน ในเมื่อเรามีเงินทาไมถึงไม่จ่ายหนี ้สิน และทาไมถึงต้ องสละสิทธิในหุ้นเพิ่ม
ทุนของ R-EEP และมีการนาเงินไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติม และกรณีของสนามกอล์ฟ บริ ษัททราบหรื อไม่วา่ MJC มี
ดอกเบี ้ยค้ างรับจานวน 20 กว่าล้ านบาทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ MJC รายการดังกล่าวเกิดขึ ้นก่อนหรื อหลังที่
บริ ษัทเข้ าไปลงทุนใน MJC
ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า การที่บริ ษัทสละสิทธิการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ R-EEP นัน้ เนื่องจากบริ ษัท
ต้ องสารองเงินสดไว้ ชาระค่าหุ้นของ PPTC รายละเอียดตามที่นายอิทธิ ชัย อรุ ณ ศรี แสงไชย ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร ได้ อธิ บายให้ ทราบไปแล้ วนัน้ ส่วนเรื่ องสนามกอล์ฟเป็ นดอกเบีย้ ค้ างรั บระหว่าง MJC กับบริ ษั ท หัวหิ น
พัฒนา จากัด เกิดจากภาระหนี ้ก่อนการเข้ าลงทุน ซึง่ ปั จจุบนั ได้ มีการชาระหนี ้เงินต้ นครบถ้ วนแล้ ว ส่วนดอกเบี ้ยค้ าง
รับดังกล่าว MJC ก็จะเรี ยกเก็บให้ ครบถ้ วนต่อไป
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ กล่าวเสริ มว่า บริ ษัทรับทราบการ
เป็ นหนี ้ระหว่าง MJC กับบริ ษั ท หัวหินพัฒนา จากัด ตังแต่
้ เข้ าไปตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence)
แล้ ว ซึง่ หนี ้ดังกล่าวได้ มีการคานวณรวมอยู่ในการทา Due Diligence แล้ ว ซึง่ บริ ษัท หัวหินพัฒนา จากัด กับ MJC
ได้ มีการจัดทาสัญญาชาระค่าดอกเบี ้ยเมื่อเดือนธันวาคม 2560
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทน
คณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ มาเข้ าประชุม ดังนัน้ จึงขอปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 อย่างเป็ นทางการ
ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.
………………………………………………….
(นายสมชาย มีเสน)
ประธานที่ประชุม
………………………………………………
(นายวราวุธ อรุโณทัย)
ผู้อานวยการฝ่ ายอานวยการ
ผู้บนั ทึกการประชุม
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รายงานประจาปี 2560
ซึ่งบันทึกข้ อมูลในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่ งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

28

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

เอกสารประกอบวาระที่ 5
ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระ
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ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล :

นายอิทธิชัย อรุ ณศรีแสงไชย

อายุ :

65 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :

กรรมการ

การศึกษา:

- ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- อบรมหลักสูตร DCP
- 2556-ปั จจุบนั คณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ โรงเรี ยนเตรี ยม
อุดมศึกษาพัฒนาการ
- 2553
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบไฟฟ้า
และรับจ้ างดาเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่
- กรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2559 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางาน :

การดารงตาแหน่งในบริ ษัท :

- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2559 – ปั จจุบนั
- รองประธานกรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มีนาคม 2560 - ปั จจุบนั
จานวนครัง้ เข้ าร่วมประชุมณะกรรมการ ในปี 2560: 14/14
การถือหุ้นในบริ ษัท :
ไม่มี
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
นายอิทธิชยั อรุณศรี แสงไชย

บริ ษัทจดทะเบียน
จานวน
-

ตาแหน่ง
-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง
-

การดารงตาแหน่งกรรมการ
ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
-
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล :

นายพิทยาพล นาถธราดล

อายุ :
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ :

74 ปี
กรรมการอิสระ

การศึกษา :

- ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริ ญญาโทเกียรตินยิ ม เศรษฐศาสตร์ การเกษตร จาก
Mississippi State University USA
- ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน :

- 2547-2557
- 2547-2557

การดารงตาแหน่งในบริ ษัท :

ที่ปรึกษา บจก. ไทยแอกโกร เอ็กซ์เซนจ์
ทีป่ รึกษา บจก. ไทยธุรกิจการเกษตร

- กรรมการอิสระ (1 วาระ) ตังแต่
้ วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2557-ปั จจุบนั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่ วัน ที่ 30 เมษายน 2558 ปั จจุบนั

จานวนครัง้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : 11/14
การถือหุ้นในบริ ษัท :
ไม่มี
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
นายพิทยาพล นาถธราดล

บริ ษัทจดทะเบียน
จานวน
-

ตาแหน่ง
-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง
-

การดารงตาแหน่งกรรมการ
ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
-

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล :

นายธนุ สุขบาเพิง

อายุ :
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :

62 ปี
กรรมการ

การศึกษา :

- ปริ ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- -ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- 2561-ปั จจุบนั
- 2560-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางาน :

-

การดารงตาแหน่งในบริ ษัท :

ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. สานักข่าว ที-นิวส์
กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
2554-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ชุมเอกชูโค
2549-ปั จจุบนั
กรรมการ บจก. มาสเตอร์ ออฟ ลอร์
2548-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ไทยนามพลาสติก
2535-ปั จจุบนั
หัวหน้ าสานักงาน สานักงานกฎหมายมหาชน
และธุรกิจ
2541-2557
ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย บมจ. เบตเตอร์ โฮม ดี
เวลลอปเมนท์
กรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2559 - ปั จจุบนั

จานวนครัง้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 : 11/14
การถือหุ้นในบริ ษัท :
ไม่มี
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
นายธนุ สุขบาเพิง

บริ ษัทจดทะเบียน
จานวน
-

ตาแหน่ง
-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
จานวน
ตาแหน่ง
1
กรรมการ

การดารงตาแหน่งกรรมการ
ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
-
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
อากรแสตมป์
20 บาท

Duty stamp
20 ฿

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

ข้ าพเจ้ า ..................................................................................................................... สัญชาติ ........................................
I / We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่ ...................................................................................................................................................................
Address
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวนหุ้น ...................................................... หุ้น
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
.......................................................................shares
ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................ อายุ ...................... ปี
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ .............................. ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ...............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ......................................................จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................
District
Province
Zip Code
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่
18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน กรุ งเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 April
2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang,
Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเอง ทุกประการ
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form.
ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
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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

ข้ าพเจ้ า………………………..…. .............................................................................. สัญชาติ ........................................
I / We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่ ..................................................................................................................................................................
Address
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวนหุ้น ..................................................... หุ้น
Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
.......................................................................shares
ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................... อายุ ..................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ ..................... ถนน ....................................................... ตาบล/แขวง .............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ................... หรื อ
District
Province
Zip Code
or
(2) นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................................. อายุ ...................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ ้ านเลขที่ ....................... ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ...............................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ .................... หรื อ
District
Province
Zip Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน
กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18
April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang,
Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda:
ระเบียบวาระที่ 1 :
Agenda 1 :
(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General Shareholder’s Meeting
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 2 :
Agenda 2 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ประจาปี 2560 และ
แผนงานปี 2561
To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2017 and
2018 plan.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 3 :
Agenda 3 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and
the auditor’s report for the year ending December 31, 2017.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
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(2)

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

ระเบียบวาระที่ 4 :
Agenda 4 :

(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรเงินกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2017 as legal reserve and not to pay
a dividend.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 5 :
Agenda 5 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

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

(2)

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

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To appoint each director.
(1) นายอิทธิชยั อรุณศรี แสงไชย (Mr. Itthichai Arungsrisangchai)
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
(2) นายพิทยาพล นาถธราดล (Mr. Pittayapol Nattaradol)
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

(3) นายธนุ สุขบาเพิง (Mr. Tanu Sukbamphoeng)
เห็นด้ วย (For)
ระเบียบวาระที่ 6 :
Agenda 6 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2018.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 7 :
Agenda 7 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing
fee for the year 2018.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 8 :
Agenda 8 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

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

(2)

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

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

38

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า การลงคะแนนเสียง
นันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my
voting as a shareholder.
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that
there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to
his/her consideration.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเอง ทุกประการ
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder
which is not in accordance with this Proxy Form.

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

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

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
หมายเหตุ / Remarks :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as
a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the
proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข)
Attachment to PROXY Form (Form B.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited.
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จนู 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3,
3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or such other date, time and
place as the meeting may be adjourned.
ระเบียบวาระที่ _____ :เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :
Subject :
เห็นด้ วย (For)
ไม่เห็นด้ วย (Against)
งดออกเสียง (Abstain)
ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่ อง ___________________________________________________________________________
Agenda :

Subject :
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.
ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบฉันทะ
Signature( .................................................. ) Proxy Grantor
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
สำหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.
อากรแสตมป์
20 บาท

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

Duty stamp
20 ฿

วันที่
Date
(1)

พ.ศ.
Year

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

(2)

เดือน
Month

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

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

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าใน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
As my / our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held
on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road,
Dindang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.
(3)

(4)

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

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate
in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ระเบียบวาระที่ 1 :
Agenda 1 :
(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General Shareholder’s Meeting
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 2 :
Agenda 2 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย ประจาปี 2560 และ
แผนงานปี 2561
To acknowledge report of Company’s and its subsidiary’s performance of year 2017 and
2018 plan.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 3 :
Agenda 3 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and
the auditor’s report for the year ending December 31, 2017.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ระเบียบวาระที่ 4 :
Agenda 4 :

(1)

พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรเงินกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยของ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2017 as legal reserve and not to pay
a dividend.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 5 :
Agenda 5 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

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

(2)

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

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To appoint each director.
(1) นายอิทธิชยั อรุณศรี แสงไชย (Mr. Itthichai Arungsrisangchai)
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

(2) นายพิทยาพล นาถธราดล (Mr. Pittayapol Nattaradol)
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

(3) นายธนุ สุขบาเพิง (Mr. Tanu Sukbamphoeng)
เห็นด้ วย (For)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ระเบียบวาระที่ 6 :
Agenda 6 :
(1)

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2018.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 7 :
Agenda 7 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing
fee for the year 2018.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

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

ระเบียบวาระที่ 8 :
Agenda 8 :
(1)

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)

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

(2)

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

ไม่เห็นด้ วย (Against)

งดออกเสียง (Abstain)
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
(5)

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

(6)

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

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

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
Signature ( ................................................. ) Proxy Holder
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and
he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the
shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระการเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a
whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the
proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4
ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Supplemental Proxy (Form C.)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
The proxy is granted by a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited (“The Company”).
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จนู 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on 18 April 2018 at 02.00 p.m. at Fortune 1-3, 3rd
Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok or such other date, time and
place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda No.

เรื. ่ อง
Subject :

.
.

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

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Against

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes

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

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Against

เสียง  งดออกเสียง
votes Abstain

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

(

)

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

เสียง
votes
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนามาในวันประชุม
เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนามาในวันประชุม
ในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อต้ นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้ องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้ วย หรื อ
ต้ นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ) กรณี มีการแก้ ไขชื่ อ -สกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้ วย
2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. (ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
ผู้รับมอบฉันทะต้ องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการ
ประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ครบถ้ วน ทังในหนั
้
งสือมอบฉันทะและ
ใบประจาต่อ หากมีการแก้ ไข หรื อขีดลบข้ อความที่สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกากับไว้ ทกุ แห่ง โดยหนังสือมอบฉันทะ
ต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
1. กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้ องมีภาพถ่ายของผู้มอบฉันทะด้ วย หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มอบฉันทะ
(2) ผู้รั บ มอบฉัน ทะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อ ต้ น ฉบับ บัตรอื่ นที่ ท างราชการออกให้ ซึ่งต้ องมี
ภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้ วย หรื อต้ นฉบับหนัง สือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาว
ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(1) หนัง สือ มอบฉัน ทะที่ ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน นิ ติ บุคคลตามหนังสือ รั บ รองนิติ บุคคล ซึ่ง ออกให้ โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อายุไม่เกิน 30 วัน พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(2) กรณี ผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ ส่งสาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ สง่ สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึง่ ออกโดย
หน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่ โดยหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านการ
รับรองจากโนตารี พบั บลิค หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจ อายุไม่เกิน 1 ปี
สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้ องของคาแปล
(4) ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ ง หรื อต้ นฉบับบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริ งซึง่ ต้ องมี
ภาพถ่ายของผู้รับมอบฉันทะด้ วย หรื อต้ นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ)
กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์ใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้ แก่กรรมการ
อิสระ 1 ใน 2 ท่านที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดัง
มีรายชื่อดังนี ้
(1) พลตรี บญ
ุ ชัย

เกษตรตระการ

(2) นายพงษ์ สทุ ธิ พื ้นแสน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทตามรายชื่อในข้ างต้ น หรื อมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมแทน กรุ ณากรอก
รายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทจัดส่งมาให้ พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ ทา่ นส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริ ษัท ภายในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน
เวลาประชุม ได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2561
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น

(1) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ
ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

55 ปี

ที่อยู่ :

18/367 ถนนสีพ่ ระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

หลักสูตรนักเรี ยนนายร้ อย สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท :

ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุม

(2) นายพงษ์ สุทธิ พืน้ แสน
ตาแหน่ง:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

42 ปี

ที่อยู่ :

126 หมูท่ ี่ 4 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา :

PhD in Finance University of Durham, United Kingdom

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท :

ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุม

52

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทในเครื อ หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริ หารของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ น ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้น
เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การเรียกประชุม
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จัดขึ ้น ณ ท้ องที่อันเป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 36. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั ง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้
องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน
คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า เป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน
ข้ อ 56. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 57. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญ ชี ก าไรขาดทุน ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ต รวจสอบแล้ ว พร้ อมกับ รายงานการตรวจสอบบัญ ชี ของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้ อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
องค์ ประชุม
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกัน ได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และ
ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ น
ลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติม
ไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั ง้ ต่อไป และ
ให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏบัติหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
คะแนนเสียง
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีท่ีผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อขังบังคับของบริ ษัท
จ. การเพิ่ม และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
คณะกรรมการ
ข้ อ 15. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้ วย กรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการ
้
ด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 16. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัท ไม่จาเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะ
ได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8

แผนที่แสดงที่ตงั ้ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องฟอร์ จูน 1-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน กรุ งเทพ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
Tel. : (66) 02-641-1500
Fax : (66) 02-641-1530
www.grandmercure-asia.com

