รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
เปิ ดประชุม เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ของบริษัท
แมกซ์ เมทัล คอร์ป อเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) เลขที่ 90 อาคารซีดับ เบิ ล้ ยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชั้น 22 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
นางสาวกุลิสรา บุณยาภรณ์ พิธีกรดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนีเ้ ป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูท้ ่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนัน้
บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัท
ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีดงั นี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จานวน 8 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน
1. นายพิพทั ธ์
ชนะสงคราม
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกุศล
สังขนันท์
รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายชาตรี
ชื่นสุขสินทรัพย์ กรรมการ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร. สุจิตร
จันทร์สว่าง
กรรมการ
5. นายประพัฒน์
ยอขันธ์
กรรมการ
6. ดร.ฉัตรชัย
ธนาฤดี
กรรมการ (ผ่านระบบออนไลน์)
7. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ผ่านระบบออนไลน์)
8. นายศิรตั น์
รัตนไพฑูรย์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้แทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวปั ทมา
มโนมัยสุพฒ
ั น์

ผูจ้ ดั การ บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด (ผ่านระบบออนไลน์)

ทีป่ รึกษากฎหมายบริษทั ฯ
1. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑูรย์
ผูแ้ ทนสานักงานกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิรท์ (ไทยแลนด์)
จากัด มาร่วมเป็ นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นี ้
ผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การประชุมครัง้ นี ้ มีการกาหนดวาระการประชุม จานวนทัง้ หมด 9 วาระ ดังนี ้
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วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน
2563
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมและวิธีปฏิบตั ิในการประชุม รวมทัง้ การออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระการประชุม ดังนี ้
1. การดาเนินการประชุม: ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ ประธานกรรมการได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุม จึง
ได้แก่ ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็ นผูด้ าเนินการประชุมภายหลังจากนีต้ ่อไป
2. องค์ประชุ ม : หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญ ญั ติ บริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม เติม )
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากั ด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. กาหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องมี
จานวนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีจานวนหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท จึงจะนับเป็ นองค์ประชุม
3. วิธีการลงคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับบริษัทฯ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่า
หนึ่งหุน้ มีหนึ่งคะแนน ซึ่งมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
➢ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด คือ การลงคะแนนในวาระที่ 2, 5, 6 และวาระที่ 8
➢ ในกรณีท่กี ฎหมายกาหนดว่า ต้องใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7
เนื่องจาก การประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียง
(E-voting) สามารถกดที่ปมุ่ “การลงคะแนน / Vote” โดยทาการเลือกวาระตามที่ปรากฎในรายการที่กาหนดไว้ (Drop down)
ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็ น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี ้
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1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดสามารถกดที่ปมุ่ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ” (ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดรับ
ลงคะแนน)
4. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุน้ ท่านใดกดปุ่ มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยัน
ภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตั ิตามที่ประธานเสนอ
5. การนับคะแนนของผูม้ ีส่วนได้เสีย ให้นารวมคานวณเป็ นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็ นการงดออกเสียง
6. ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ท่านผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทฯ ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ นับรวมไว้เพื่อ
การลงมติตามวาระแล้ว
7. หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทาการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
จะนาคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ออกจากการประชุมในวาระที่ยงั ไม่ถกู ดาเนินการ
8. กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการส่งคาถาม (Question) สามารถทาได้ 2 กรณี คือ 1) ส่งคาถามผ่านข้อความ สามารถทา
การพิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการ จากนัน้ กดปุ่ มสัญลักษณ์
ดังภาพ เพื่อส่งคาถาม 2) ส่งคาถามด้วยเสียง สามารถกดที่ปมุ่
“บันทึกเสียง” จากนั้น กดปุ่ ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทาการกดปุ่ ม “ส่งคาถาม” เพื่อส่ง
คาถามด้วยเสียง
9. ผูจ้ ดบันทึกการประชุม คือ นางสาวกษุชล ฐิ กรชูชยั เลขานุการบริษัท เป็ นเลขานุการที่ประชุม
10. การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมในวัน นี ้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เป็ นผูด้ าเนินการ และใช้ระบบประชุมผูถ้ ือหุน้ ออนไลน์ Inventech Connect & Streaming
ลาดับต่อไป นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ซึ่งจะทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ( “ประธานฯ” ) กล่าวเปิ ด
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิ ดประชุม มีผลู้ งทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ สิน้ 38 ราย (แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 3 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้
ทัง้ สิน้ 21,383,250 หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ จานวน 35 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 56,210,615,731 หุน้ ) รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉัน ทะ คิดเป็ น จานวนหุน้ ทั้งสิน้ 56,231,998,981 หุน้ หรือ ร้อยละ 65.6384 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมด จานวน 85,669,331,289 หุน้ ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 38. จึงเริ่มเปิ ด
การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 เพื่ อ พิ จ ารณาระเบี ย บวาระที่ ได้แจ้งให้ท ราบแล้วในหนังสื อ เชิ ญ ประชุม ฯ และ
มอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุม เป็ นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบว่า ตามที่บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้แจ้งขอเลื่อนการนาส่งงบการเงิน
รวมสาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 นี ้ ได้มีวาระพิจารณา
อนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จของบริษั ท ฯ สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 นัน้ บริษัทฯ ขอชีแ้ จงความคืบหน้าเกี่ยวกับงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ
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บริษัทฯ ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดทางบการเงินรวมสาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้
เนื่องจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด (“HNC”) (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจานวนหุน้
ทัง้ หมดของ HNC) ยังจัดทางบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ ขณะนี ้ บริษัทฯ กาลังเร่งดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในนามของบริษัทฯ จึงขออภัยท่านผูถ้ ือหุน้ มา
ณ ที่นดี ้ ว้ ย
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งว่า วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2563

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563
โดยบริษัทฯ ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรียบร้อย
แล้ว และได้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท ฯ (www.maxmetalcorp.co.th) แล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มี
ความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม
(E-voting)

ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง

มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19
มิถนุ ายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

จานวน (เสียง)
ร้อยละ
หมายเหตุ

เห็นด้วย
56,231,998,981
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

1) มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้เชิญ นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญ ชีและการเงิน รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอสรุปโครงสร้างการ
ถือหุน้ ของบริษัทฯ และการลงทุนกับ บริษัทรายย่อย รวมทัง้ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังต่อไปนี ้

โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัทฯ และการลงทุนกับบริษัทรายย่อย มีดงั นี ้
1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอร์จี ้ จากัด (R-EEP) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 10%
2. บริษัท อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด(มหาชน) จากัด (ETP) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 6.40%
(ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EP)
3. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (MJC) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 80%
4. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด (HNC) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 60% และมีบริษัทลูก คือ
4.1. บริษัท เอชเอ็นซี กรีน เอ็นเนอร์จี จากัด (HNC) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 100%
4.2. บริษัท ริชฟิ ลด์ ออยส์ จากัด (RFO) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 100%
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด (MASTER) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 100%
6. บริษัท อริยา เอสเตท จากัด (ARIYA) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 100% ซึ่งเข้าลงทุนในไตรมาส 4/2563
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รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจางวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี ้

1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอร์จี ้ จากัด (R-EEP) มีสดั ส่วนการลงทุน 10% มีทนุ ชาระแล้ว 850 ล้านบาท มี
ทรัพย์สินจานวน 1,605 ล้านบาท รายได้จานวน 313 ล้านบาท กาไรสุทธิจานวน 28 ล้านบาท
2. บริษัท อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (ETP) ((ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EP))
มีสดั ส่วนการลงทุน 6.40% มีทนุ ชาระแล้ว 1,200 ล้านบาท มีทรัพย์สินจานวน 7,841 ล้านบาท รายได้จานวน
2,063 ล้านบาท กาไรสุทธิจานวน 1,517 ล้านบาท
3. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (MJC) มีสดั ส่วนการลงทุน 80% มีทนุ ชาระแล้ว 260 ล้านบาท มี
ทรัพย์สินจานวน 278 ล้านบาท รายได้จานวน 48 ล้านบาท กาไรสุทธิจานวน 13 ล้านบาท
4. บริษัท เอช เอ็น ซี เพาเวอร์ จากัด (HNC) มีสดั ส่วนการลงทุน 60% มีทนุ ชาระแล้ว 250 ล้านบาท มีทรัพย์สิน
จานวน 534 ล้านบาท รายได้จานวน 1,286 ล้านบาท กาไรสุทธิจานวน 7 ล้านบาท
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด (MASTER) มีสดั ส่วนการลงทุน 100% มีทนุ ชาระแล้ว 39 ล้านบาท มี
ทรัพย์สินจานวน 39 ล้านบาท ไม่มีรายได้ เนื่องจาก ขาดทุนสุทธิจานวน 400,000 บาท
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ซึ่งสรุปโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน มีดงั นี ้
1. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (MJC) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ บริษัทฯ ได้เข้าไป
ลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ท่ี 80%
2. บริษัท ราชบุร-ี อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอจี้ จากัด (R-EEP) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิง
ขยะ ซึ่งปั จจุบนั ได้ดาเนินการติดตัง้ เครื่องจักรเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ R-EEP ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วใน
เดือนมิถนุ ายน 2560 ซึง่ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 มีการลงทุนอยู่ท่ี 10%
3. บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด (HNC) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายนา้ มันปาล์ม นา้ มันในเมล็ด
ปาล์ม อาหารสัตว์ ปุ๋ ยอินทรีย ์ และพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 7 มิถนุ ายน 2560 มีการลงทุนอยู่ท่ี 60%
4. บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จากัด ( มหาชน) (ETP) ((ชือ่ เดิม คือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (EP)) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ได้เข้าไป
ลงทุน 2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 เข้าไปลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 7 ธันวาคม 2561 จานวน 1.92% และครัง้ ที่ 2 มีการลงทุนเพิ่มในวันที่ 26
กันยายน 2562 จานวน 4.48% เมื่อรวมการลงทุนทัง้ 2 ครัง้ จะมีการลงทุนอยู่ท่ี 6.40%
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียล เอสเตท จากัด (MASTER) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซือ้ หรือการขาย
อสังหาริมทรัพย์ท่เี ป็ นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็ นที่พกั อาศัย บริษทั ฯ ได้เข้าไปลงทุนที่ 100% ซึ่งเข้าไปลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 28
สิงหาคม 2563
สรุ ปรายได้และผลการดาเนินงานรวมของบริษทั และบริษัทย่อย ประจางวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไร (ขาดทุน) สุทธิ

งวด 9 เดือน 2563
จานวนเงิน

%

2562
จานวนเงิน

ผลต่าง
%

จานวนเงิน

%

1. รายได้จากการขายและบริการ
1.1 รายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟ
1.2 รายได้ธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ มันปาล์ม
รวม
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27.54

1.98

44.84

2.97

(17.30)

(38.58)

1,286.46

92.66

1,437.52

94.98

(151.06)

(10.51)

1,314.00

94.64

1,482.36

97.95

(168.36)

(11.36)
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รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไร (ขาดทุน) สุทธิ

งวด 9 เดือน 2563

2562

ผลต่าง

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

2.1 ธุรกิจเหล็ก

53.38

3.85

23.14

30.24

130.68

2.2 ธุรกิจสนามกอล์ฟ

20.81

1.50

5.04

1.53
0.33

15.77

312.90

0.15

0.01

(94.81)

5.36

0.19
2.05

(2.74)

74.34

2.89
31.07

139.27

1,388.34

100.00

1,513.43 100.00

43.27
(125.09)

1,271.90

87.67

1,437.95

83.97

(166.05)

(11.55)

3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

46.71

3.22

54.22

3.17

(7.51)

(13.85)

3.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม

122.63

8.45

205.50

12.00

(82.87)

(40.33)

3.4 ขาดทุนจากการซือ้ ธุรกิจ

0.23

0.02

-

-

0.23

100.00

3.5 ต้นทุนทางการเงิน

9.22

0.63

12.06

0.70

(2.84)

(23.55)

0.17

0.01

2.66

0.16

(2.49)

(93.61)

1,450.86

100.00

1,712.39 100.00

(261.53)

(15.27)

(2.80)

2.47

(65.32)

(10.67)

2. รายได้อื่น

2.3 ธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ มันปาล์ม
รวม
รวมรายได้ทงั้ สิน้

(8.27)

3. ค่าใช้จา่ ย
3.1 ต้นทุนขายและบริการ

4. หนีส้ งสัยจะสูญและรายการโอนกลับ
รวม
5. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
6. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

37.44

2.47

(161.52) (10.67)

(40.24) (107.48)
96.20

59.56

บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจางวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังต่อไปนี ้
รายได้และผลการดาเนินงาน
1.) รายได้จากการขายและบริการ มีรายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟจานวน 27.54 ล้านบาท รายได้ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
นา้ มันปาล์มจานวน 1,286 ล้านบาท คิดเป็ นรายได้รวมทัง้ หมดจานวน 1,314 ล้านบาท ในส่วนของปี 2562 จะมีรายได้จานวน
1,482 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 168 ล้านบาท คิดเป็ น 11.36% เนื่องจาก ปี 2562 เป็ น
ผลประกอบการสาหรับ 12 เดือน แต่ในปี 2563 จะเป็ นผลประกอบการสาหรับ 9 เดือน
2.) รายได้อื่น ธุรกิจเหล็กมีรายได้จานวน 53.38 ล้านบาท ธุรกิจสนามกอล์ฟมีรายได้จานวน 20.81 ล้านบาท ธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายนา้ มันปาล์ม มีรายได้จานวน 0.15 ล้านบาท รวม เป็ น เงิน จานวน 74.34 ล้านบาท และรวมรายได้ทั้ง สิ น้
จานวน 1,388.34 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 จะมีรายได้รวมทั้งสิน้ 1,513 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลง
ประมาณ 125 ล้านบาท คิดเป็ น 8.27% ทัง้ นี ้ เนื่องจากปี 2562 เป็ นผลประกอบการสาหรับ 12 เดือน ส่วนในปี 2563 จะเป็ น
ผลประกอบการสาหรับ 9 เดือน
3.) ค่าใช้จ่าย มีตน้ ทุนขายและบริการจานวน 1,271.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 46.71
ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจานวน 122.63 ล้านบาท ขาดทุนจากการซือ้ ธุรกิจ 0.23 ล้านบาท ต้นทุนทาง
การเงินจานวน 9.22 ล้านบาท

MAX / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

หน้า 8/22

4.) หนีส้ งสัยจะสูญและรายการโอนกลับจานวน 0.17 ล้านบาท รวมค่าใช้จา่ ยจานวน 1,450.86 ล้านบาท
5.) รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) มีภาษีเงินได้จานวน (2.80) ล้านบาท
6.) กาไร (ขาดทุน) สุทธิจานวน (65.32) ล้านบาท
สรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั และบริษัทย่อย ประจางวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์

เปลี่ยนแปลง

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

46.81

3.97

42.84

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

383.82

353.93

29.89

48.10

42.23

5.87

748.94

-

748.94

-

748.94

(748.94)

ที่ดินรอการพัฒนา

884.40

-

884.40

ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์

576.23

583.61

(7.38)

ค่าความนิยม

128.03

128.03

-

20.25

13.87

6.38

2,836.58

1,874.58

962.00

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียอื่น ๆ
สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจางวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 46.81 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นจานวน
383.82 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจานวน 48.10 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจานวน 748.94 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการ
จัดประเภทรายการใหม่ทางบัญชี สาหรับปี 2563 ในส่วนของปี 2562 จะเรียกว่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดินรอการพัฒนา
จานวน 884.40 ล้านบาท (เป็ นที่ดินของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียล เอสเตท จากัด) ซึง่ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปี 2563 นี ้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 576.23 ล้านบาท ค่าความนิยมจานวน 128.03 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่
หมุนเวียนอื่น ๆ จานวน 20.25 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจานวน 2,836.58 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 จะอยู่ท่ี 1,874 ล้านบาท เพิ่มขึน้
มาถึงจานวน 962 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
MAX / รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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หนีส้ นิ
หนีส้ ินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนีค้ ่าหุน้ สามัญ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง

-

61.47

(61.47)

9.49

7.99

1.50

79.95
363.11
49.55

142.93
31.42

(62.98)
363.11
18.13

2.39

2.39

-

57.04
212.99

15.19
8.00
43.05

(15.19)
(8.00)
57.04
169.94

หนีส้ ิน ไม่มีหนีส้ ินผิดนัดชาระในปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 9.49 ล้าน
บาท เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่นจานวน 79.95 ล้านบาท เจ้าหนีค้ ่าหุน้ สามัญจานวน 363.11 ล้านบาท ซึ่งเป็ นเจ้าหนี ้
ค่าหุน้ สามัญที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเอท จากัด และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุน้ ไปบางส่วน ยังเหลือ
คงค้างอยู่จานวน 363.11 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น จานวน 49.55 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 2.39 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น และ เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันในปี 2563 จะไม่มีคงเหลือแล้ว เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 57.04 ล้านบาท และหนีส้ ินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจานวน 212.99 ล้านบาท ที่เพิ่มมาจากปี 2562 จะเป็ นผลมาจากการเข้าลงทุนที่บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท
จากัด ในปี 2563
หน่วย : ล้านบาท
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้คา่ สมาชิกรับล่วงหน้า
หนีส้ ินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
หนีส้ นิ รวม
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
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30 กันยายน 2563
13.63
25.49
813.64
85,669.33
(83,309.18)
(503.02)
165.81
2,022.94
0.40
(0.00220)

31 ธันวาคม 2562
13.75
18.32
344.51
29,850.29
(28,048.33)
(430.40)
158.51
1,530.07
0.23
(0.00446)

เปลี่ยนแปลง
(0.12)
7.17
469.13
55,819.04
(55,260.85)
(72.62)
7.30
492.87
0.17
0.00226
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หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า จานวน 13.63 ล้านบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาเจสติค
ครีก คันทรีคลับ จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ หนีส้ ินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จานวน 25.49 ล้านบาท
หนีส้ ินรวมจานวน 813.64 ล้านบาท ในปี 2562 จานวน 344.51 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 469.13 ล้านบาท มีทุนชาระแล้ว
จานวน 85,669.33 ล้านบาท ในปี 2562 จานวน 29,850 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 55,819 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2563
บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน RO ให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ (83,309.18) ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า)
มูลค่าหุน้ (28,048.33) ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 55,260 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการเพิ่มทุน RO ให้กับผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563
กาไร (ขาดทุน) สะสม จานวน (503.02) ล้านบาท ปี 2562 จานวน (430.40) ล้านบาท ผลต่างจานวน 72.62 ล้านบาท ส่วนได้
เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 165.81 ล้านบาท รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 2,022.94 ล้านบาท ปี 2562 จานวน 1,530.07
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 492.87 ล้านบาท อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน เท่ากับ 0.40 เท่า ปี 2562 จานวน 0.23 เท่า เพิ่มขึน้ มา
0.17 เท่ า กาไร (ขาดทุน ) ต่อหุ้น เท่ากับ (0.00220) บาทต่อหุ้น ปี 2562 จานวน (0.00446) บาทต่อหุ้น แตกต่า งกันอยู่ท่ี
จานวน 0.00226 บาทต่อหุน้
แผนงานประจาปี 2564
1. พัฒนาธุรกิจบริษัท อริยา เอสเตท จากัด (“ARIYA”) โดยคัดสรรและเจรจาตกลงกับ ผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการ
บริหารภายใต้ช่ือทางการค้าที่ได้รบั การยอมรับ (Chained-Brand Hotel)
2. พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด (“MASTER”)
3. หาธุรกิจร่วมลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง และยั่งยืน
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้รายงานและสรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบ
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า
รายละเอียดสัญญาการซือ้ ขายของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด (MASTER) กับ บริษัท อริยา เอสเตท จากัด
(ARIYA) คล้ายคลึงกับการซือ้ ขายบริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (MJC) ผลลัพธ์ในท้ายที่สดุ จะเหมือนกับ กรณี
ของ MJC หรือไม่ เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้บริหารด้วยตนเอง อีกทัง้ ที่ดินที่ลงทุนซือ้ ยังต้องพัฒนาต่อไป และแม้แต่การศึกษาการ
ลงทุนก็ยงั ไม่ได้จดั ทา ประกอบกับบริษัทฯ ยังขาดทุนจะหาเงินจากแหล่งใดมาพัฒนา
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) รายละเอียดสัญญาการซือ้ ขายของ MASTER กับ ARIYA จะแตกต่างกับ MJC เนื่องจากว่า บริษัทฯ เข้าลงทุนใน
MASTER กับ ARIYA มีสดั ส่วนถือหุน้ ทัง้ 2 บริษัท จานวน 100% โดยบริษัทฯ ได้สง่ ผูบ้ ริหารเข้าไปบริหารโดยตรง ส่วน MJC มี
สัดส่วนถือหุน้ จานวน 80% ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้บริหารโดยตรง แต่ได้แต่งตัง้ กรรมการบริษัท จานวน 1 ท่าน ให้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในคณะกรรมการบริษัท MJC
2) บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตในอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต รวมทัง้
การลงทุนใน MASTER และ ARIYA นี ้ เกิดจากการที่บริษัทฯ ได้หยุดการประกอบธุรกิจการจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นมา จึงทาให้บริษัทฯ ต้องการแสวงหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ท่มี ่นั คงและแน่นอนให้กบั บริษัทฯ
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ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การแสวงหาธุรกิจที่อยู่ในบริเวณที่มีแผนงานโครงการภาครัฐจานวนหลายโครงการและอยูใ่ นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) นัน้ จะสามารถสร้างโอกาสที่ดใี นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ดังนัน้ การเข้าลงทุนใน
MASTER และ ARIYA จึงถือเป็ นโอกาสที่ดีในการพัฒนาที่ดินที่บริษัทฯ ถือครองอยูแ่ ละสามารถนามาพัฒนาและประกอบธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้พิจารณาศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุน
เบือ้ งต้นเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
นางลัดดา ฐิตเิ กียรติพงศ์
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า
ผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 หน้า 35 จากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่นาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนงานธุรกิจที่แจ้งแต่ละธุรกิจนัน้
ส่วนงานธุรกิจจาหน่ายเหล็กระบุไม่มีรายได้ เหตุใดยังมีคา่ ใช้จา่ ย และหนีส้ งสัยจะสูญจานวนมาก และท่อนบนกับท่อนล่างของ
หน้า 35 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28. ส่วนงานดาเนินงาน มีจานวนตัวเลขต่างกันเพราะเหตุใด
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) ผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมในส่วน
งานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จานวน 122,627,387.74 บาท และมีหนีส้ งสัยจะสูญจากการให้กยู้ ืมและดอกเบีย้ ค้างรับกับบริษัท
ย่อยจานวน 20,801,265.24 บาท
2) ตัวเลขส่วนบนกับส่วนล่ าง หน้า 35 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28. ส่วนงานดาเนิ นงาน แตกต่างกัน
เนื่องจากว่า ส่วนบนเป็ นผลการดาเนินงานสาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แต่ส่วนล่างเป็ นผลการดาเนินงาน
สาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
นางลัดดา
ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า
ขอให้บริษัทฯ ช่วยสรุปผลการลงทุนใน MJC และผลการบริหารงานของการจ้างเจ้าของเดิม คือ บริษัท หัวหินพัฒนา จากัด
มาบริหารให้แทน
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) ในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีการรับรูผ้ ลขาดทุนจาก MJC จานวนเงิน 3.67 ล้านบาท และมีการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจ
สนามกอล์ฟจานวน 6.56 ล้านบาท
2) ผลการบริหารงานของเจ้าของเดิม คือ บริษัท หัวหินพัฒนา จากัด ที่บริษัทฯ ได้ทาสัญญาจ้างบริหารสนามกอล์ฟ
แทนบริษัทฯ นัน้ อยู่ในระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่ง โดยผลการดาเนินงานรวมทัง้ ปี 2563 ของ MJC สูงกว่างบประมาณประจาปี
2563 ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทของ MJC ขณะนีท้ างฝ่ ายบริหารของบริษัท หัวหินพัฒนา จากัด กาลังพยายาม
พัฒนาปรับปรุงองค์กรทัง้ ภายในและภาคนอกอยู่ ซึง่ เห็นได้จากการปรับปรุงเว็บไซต์ของ MJC ที่ระบุว่า “New Website Coming
Soon”
นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า ขอให้สรุป
กรณีการขายหุน้ ของบริษัท อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“ETP”) ที่ขายสาเร็จ แล้ว มีการรับชาระราคาเมื่อไหร่ และจะ
นาเงินสดที่ได้จากการขายหุน้ ETP มาทาประโยชน์อย่างไรบ้าง
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
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1) ในเรื่องการชาระราคานัน้ คู่สญ
ั ญาตกลงกันดังนี ้
1.1) ให้ผซู้ ือ้ อาจชาระราคาซือ้ ขายหุน้ บางส่วน โดยแบ่งออกเป็ นคราวจนกว่าจะครบจานวนหุน้ ที่จะซือ้ ขายทัง้ หมด
ซึ่งในกรณีนี ้ ผูข้ ายจะโอนกรรมสิทธิ์ในหุน้ ที่จะซือ้ ขายให้แก่ผซู้ ือ้ ตามส่วนของราคาซือ้ ขายหุน้ ที่ผซู้ อื ้ ชาระให้แก่
ผูข้ ายในแต่ละคราวจนครบถ้วนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
1.2) หากการชาระราคาหุน้ ที่จะซือ้ ขายทั้งหมดไม่เสร็จสิน้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ซือ้ จะต้องชาระ
ดอกเบีย้ ให้แก่ผูข้ ายในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของจานวนราคาซื อ้ ขายหุ้นที่ยังไม่ได้ชาระ หรือจานวนอื่นใด
ตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกัน
2) ในเรื่องเงินสดที่ได้จากการขายหุน้ ETP นัน้ บริษัทฯ มีแผนในการใช้เงินดังกล่าวมาชาระค่าหุน้ สามัญส่วนที่บริษัทฯ
ยังไม่ได้ชาระให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท MASTER กับ ARIYA และใช้เป็ นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ ตามแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นการลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท
โรงแรมและที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ทัง้ นี ้ มีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ หนังสือเลขที่ 14/2564
เรื่อง การทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท พร้อมทัง้ แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย (สารสนเทศเกี่ยวกับ
การจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 และได้นาส่งหนังสือเวียนสารสนเทศ (บัญชี 2) หนังสือ
เลขที่ 17/2564 เรื่อง ขอนาส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) พร้อมทัง้ แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย (สารสนเทศ
เกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2)) (“สารสนเทศ (บัญชี 2)”) ไปยังผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณีย ์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
นางลัดดา
ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า
ในปี 2564 บริษัทฯ สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มขึน้ ได้หรือไม่ จานวนเท่าไหร่ (ถ้ามี) เนื่องจากมีรายการมากขึน้
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น ว่า ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จะเป็ นไปตามการลงทุนในแต่ละธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในอนาคต
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถามเพิ่มเติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งว่า วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อ
รับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริษั ท ฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด ( “HNC” ) (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 60 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ HNC) ยังจัดทางบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้อง
งดการพิจารณาวาระนี ้
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ทัง้ นี ้ เมื่องบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ กรณี บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการ
อนุมตั ิวาระนีใ้ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุน้ มาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า
ตามที่หนุ้ ของบริษัทฯ
ติดเครื่องหมาย SP (ห้ามซือ้ ขายชั่วคราว) นัน้ เกิดจากสาเหตุใด และหุน้ ของบริษัทฯ จะกลับเข้ามาซือ้ ขายได้ตามปกติอีกครัง้
เมื่อไร รวมทัง้ ขอทราบขัน้ ตอนที่ผถู้ ือหุน้ จะพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินตามวาระ 4 อย่างไรบ้าง และภายหลังที่
บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดทางบการเงินแล้วเสร็จ จะมีการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินดังกล่าวหรือไม่
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) ตามที่หนุ้ ของบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย SP (ห้ามซือ้ ขายชั่วคราว) นัน้ มีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดทา
งบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจาก HNC (ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ HNC) ยังจัดทางบการเงินของ HNC ไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ขณะนี้ บริษัทฯ กาลังเร่งดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งคาดว่า
จะสามารถนาส่งงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายในไตรมาส 2/2564 นี ้
2) ขัน้ ตอนที่ผถู้ ือหุน้ จะพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 “พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563” นัน้ บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาวาระนี ้ ทันทีท่บี ริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงินแล้วเสร็จ รวมทัง้ ได้นาส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า ประมาณ
การค่าใช้จา่ ยส่วนเพิ่มของปี 2564 จะเสนอได้หรือไม่ และการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ล่าช้านัน้ จะมีค่าปรับ
หรือไม่
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนเพิม่ ของปี 2564 บริษัทฯ ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนต่อที่ประชุมได้ แต่
สามารถแจ้งได้ว่า ประมาณการค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จะเป็ นไปตามการลงทุนในแต่ละธุรกิจที่บริษทั ฯ จะเข้าไปลงทุนในอนาคต
2) การรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ล่าช้านัน้ บริษัทฯ จะต้องชาระค่าปรับให้แก่หน่วยงานราชการจานวน
2 แห่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
นางลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด ( “CWWP” ) ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ไม่สามารถจัดทาและนาส่ง
งบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ทนั กาหนดเวลานัน้ CWWP จะต้องจ่ายค่าปรับหรือไม่
เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อ MAX และผูถ้ ือหุน้ อย่างมีสาระสาคัญ
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นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบคาถามต่อผู้ถือหุ้น ว่า การที่ CWWP
ไม่สามารถจัดทาและนาส่งงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กบั บริษัทฯ ได้ทนั กาหนดเวลานัน้
CWWP ไม่ตอ้ งจ่ายค่าปรับให้กับบริษัทฯ ในการจัดทาและนาส่งงบการเงินล่าช้า เนื่องจากสาเหตุดงั กล่าวเกิดจาก HNC อยู่
ระหว่างการจัด เตรีย มข้อมูลเพื่ อ การตรวจสอบ ส่งผลท าให้เกิด ความล่าช้าในการจัด ท าและน าส่ง งบการเงิน ให้ทัน ตาม
กาหนดเวลา
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามเพิ่มเติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ยังไม่
สามารถออกงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ เนื่องจาก HNC ยังจัดทางบการเงินของ HNC
ไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี ้ เมื่องบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดาเนินการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว ดังนัน้ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ และดาเนินการประชุมในวาระถัดไป
หมายเหตุ

เนื่องจากไม่มีการพิจารณาวาระนีต้ ามข้อมูลที่กล่าวข้างต้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563

และการงดจ่ายเงิน

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่ อให้เป็ น ไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษั ท มหาชน
จากัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. และ ข้อ 51. ที่กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของบริษัทฯ และ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่ าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สืบเนื่องจากกรณีท่ีบริษัทฯ ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ด้วย
เหตุผลที่ระบุในระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมไตรมาส 3/2563 ซึ่ง
ได้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากงบการเงินรวม จานวน 503,025,035.01
บาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จานวน 640,158,736.53 บาท ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกาไรเพื่อ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ได้
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิ
งดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ
ยังไม่สามารถออกงบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ ประกอบกับผลการดาเนินงานจาก
งบการเงินรวมไตรมาส 3/2563 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
มีผลขาดทุนสะสมจานวน 503,025,035.01 บาท และ 640,158,736.53 บาท ตามลาดับ
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม
(E-voting)
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

จานวน (เสียง)
ร้อยละ
หมายเหตุ

เห็นด้วย
56,231,998,981
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

1) โดยมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมั ติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตาม
วาระ

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจจะได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3
ท่าน ดังนี ้
1) นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการบริ ษั ท / กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบ
2) นายกุศล สังขนันท์
รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ
3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี
กรรมการ
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อการลงคะแนนที่
โปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี ้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้
ออกจากห้องประชุมเป็ นการชั่วคราว
ทัง้ นี ้ ระหว่างที่นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม ในฐานะประธานฯ พร้อมทัง้ นายกุศล สังขนันท์ รองประธานกรรมการ ซึ่งทัง้ 2
ท่าน เป็ นกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และต้องออกจากห้องประชุมเป็ นการชั่วคราวในวาระนี ้นั้น รวมทัง้ ดร.ฉัตรชัย
ธนาฤดี กรรมการ ซึ่งเป็ นกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ จึงลงทะเบียนออกจากระบบ
ออนไลน์
ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นควรแต่งตัง้ นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ กรรมการ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ทา
หน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนีเ้ ท่านัน้ ทันทีท่ปี ระชุมลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้ ป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจะเรียนเชิญ
กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ามายังที่ประชุม เพื่อร่วมประชุมในวาระถัดไป
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ในการนี ้ คณะกรรมการบริษั ท ฯ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า กรรมการทั้ ง 3 ท่ า น เป็ น ผู้มี ค วามรู ค้ วามสามารถ และมี
ประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ ผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการอิสระยังเป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม
2) นายกุศล สังขนันท์ และ 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 3 ท่าน ตามรายละเอียด
ที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ด้วยความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็ น
กาลังสาคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกากับดูแลการดาเนินกิจการให้สามารถดาเนินไปตามแนวทาง และ
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม 2) นายกุศล สังขนันท์
และ 3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม
(E-voting)

ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง

มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564 จานวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
6.1) นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม

จานวน (เสียง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
56,231,998,881
99.9999
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เป็ นประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ไม่เห็นด้วย
100
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000
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6.2) นายกุศล

จานวน (เสียง)
ร้อยละ

สังขนันท์
เห็นด้วย
56,231,998,981
100.0000

6.3) ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

จานวน (เสียง)
ร้อยละ
หมายเหตุ

เห็นด้วย
56,231,998,981
100.0000

เป็ นรองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

เป็ นกรรมการ
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

1) มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจาปี 2564

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด ที่กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จานวน 2 ชุด คือ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังนัน้ การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็ นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจานวน
2,222,000 บาท ดังนี ้
หน่วย : บาท / คน / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ปี 2564
ปี 2563
ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธาน
15,000
15,000
- กรรมการ
8,000
8,000
รวมวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาท)
2,222,000
2,222,000
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูจ้ ดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี
2564 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจานวน 2,222,000 บาท และอนุมตั ิมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูจ้ ดั สรร
เงินจานวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
จานวน (เสียง)
56,231,998,981
0
0
0
ร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
หมายเหตุ

1) มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุม
2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี
2564

ผู้ดาเนิน การประชุม ได้แจ้งต่ อที่ป ระชุม ว่า ในปี 2564 คณะกรรมการบริษั ทฯ โดยการพิ จารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมัติแต่ งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
กาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ได้แก่
1) นางสาววรรญา
พุทธเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
3) นางสาวชลทิชา
เลิศวิไล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ
4) นางสาววราภรณ์ พันธ์ภกั ดีนพุ งษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 12261 หรือ
5) นางสาวรัชนก
เจนสุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 13765
เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ ในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
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และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 มี
ดังนี ้
บริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรีคลับ จากัด
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด และบริษัทย่อย
บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด
บริษัท อริยา เอสเตท จากัด
รวมค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
ปี 2564
990,000
390,000
1,100,000
100,000
220,000
2,800,000

ปี 2563
945,000
390,000
1,100,000
200,000
200,000
2,835,000

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ ครัง้ ละ
15,000 บาท (ถ้ามี) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับในการปฏิบตั ิงาน (ถ้ามี) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าที่พกั ค่าพาหนะในการปฏิบตั ิงาน
ในต่างจังหวัด (ค่าเบีย้ เลีย้ ง 400 บาท ต่อคนต่อวัน) (ถ้ามี) ค่าทางานล่วงเวลา (ถ้ามี) ค่าเบีย้ เลีย้ งในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ตรวจนับสินค้าคงเหลือหรือการทาลายสินค้า (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่งจดหมายยืนยันยอดบัญชีประเภทต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะเบิก
ชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง
ทั้งนี ้ นอกจากค่าตอบแทนในรู ปค่าสอบบัญ ชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องอื่น ๆ ดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว ทั้งบริษัท ซี
ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด และผูส้ อบบัญชีทงั้ 5 คน ตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัทฯ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
2,800,000 บาท
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม
(E-voting)

ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชีจาก บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี ้
ผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
1) นางสาววรรญา
พุทธเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
2) นางสาววราภรณ์
อินทรประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
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เนื่องมาจาก บริษัทฯ ต้องการเลือกทาเลที่ตงั้ ให้อยู่ใจกลางเมือง และศูนย์รวมธุรกิจ และเป็ นแหล่งทาเลธุรกิจการค้าที่จะรองรับ
การติดต่อและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย รวมทัง้ ปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และองค์กร ทัง้ ภายในและ
ภายนอกให้เหมาะสมกับธุรกิจปั จจุบนั ยิ่งขึน้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามเพิ่มเติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานกรรมการของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) พร้อม
ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษั ท ฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือ หุ้น ทุก ท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ ดังนัน้ เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ แล้ว จึงกล่าวปิ ดการประชุม

ปิ ดการประชุมเวลา 11.10 น.

_________________________________________
(นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม)
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานที่ประชุม

_______________________________
(นางสาวกษุชล ฐิ กรชูชยั )
เลขานุการบริษัท
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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