รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 26 เมษายน 2565
เปิ ดประชุม เวลา 14.00 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
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทาหน้าที่เป็ นผู้ ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนิ นการ
ประชุม”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนี ้
เป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ บริษัทฯ มีความตระหนัก
และห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูท้ ่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัท ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีดงั นี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จานวน 6 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 7 ท่าน
1. นายพิพทั ธ์
ชนะสงคราม
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกุศล
สังขนันท์
รองประธานกรรมการ/ กรรมการ (ผ่านระบบออนไลน์)
3. นายชาตรี
ชื่นสุขสินทรัพย์ กรรมการ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายประพัฒน์
ยอขันธ์
กรรมการ
5. นางสาวสุรวงศ์
วรรณปั กษ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชาญณรงค์ เชียงทอง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
โดยนายฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการ ได้ขอลาประชุมเนื่องจากต้องกักตัวจากสถานการณ์ โควิด 19
ผู้แทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล

ผูส้ อบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิล้ ยู ดับเบิล้ ยู พี จากัด (ผ่านระบบออนไลน์)

สักขีพยานด้านกฎหมายบริษทั ฯ
1. นางสาวณิชชา
มีสขุ
สักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในครัง้ นี ้
ผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การประชุมครัง้ นี ้ มีการกาหนดวาระการประชุม จานวนทัง้ หมด 7 วาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2565
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วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายปั นผล (วาระนีไ้ ด้ผ่านมติท่ปี ระชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากไม่มวี าระอนุมตั ิงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงนากลับมาขออนุมตั ิต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 อีกครัง้ หนึ่ง)
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2565
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. บริษัทมหาชนจากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. กาหนดไว้เช่นเดียวกันว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้อ งมี
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 1, 3, 4 และวาระที่ 5
➢ ในกรณีท่กี ฎหมายกาหนดว่า ต้องใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6
เนื่องจาก การประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียง
(E-voting) ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
1.
ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทาการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กาหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือก
การลงคะแนน “ เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครัง้ หนึ่งว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
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2.
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทาได้ดว้ ยการกดเลือกคะแนนใหม่ อีกครัง้ หากวาระ
ได้ถูกปิ ดโหวตไปแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
3.
สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผูถ้ ือหุน้ สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง
โปรแกรม Chrome เพื่อทาการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4.
เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผถู้ ือหุน้ กลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อ
รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5.
ระบบจะทาการรวบรวมคะแนน โดยนับ คะแนนรวมจากผู้ท่ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ท่ีลงคะแนน
ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
➢ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง
ถ้าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดกดปุ่ มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและ
ยืนยันภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตั ติ ามที่ประธานเสนอ
➢ การนับคะแนนของผูม้ ีส่วนได้เสีย ให้นารวมคานวณเป็ นฐานในการลงคะแนนโดยให้ถือเป็ นการงดออกเสียง
➢ ส่วนผู้ถือ หุ้น ที่ท าหนังสื อมอบฉัน ทะให้ผู้อื่ น เข้าร่วมประชุม และเป็ น แบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทฯ ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์
ของท่านผูถ้ ือหุน้ นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
➢ หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทาการออกจากระบบการประชุมระหว่างการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
ระบบจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ออกจากการประชุมในวาระที่ยงั ไม่ถกู ดาเนินการ
➢ กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการส่งคาถาม (Question) สามารถทาได้คอื ส่งคาถามผ่านข้อความ สามารถทาการ
พิมพ์คาถามมาทางช่องทาง Chat อยู่ดา้ นล่างสุดของโปรแกรม Zoom ในการถามคาถามแต่ละครัง้ การพิมพ์
ข้อความ ขอความกรุณาให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริ่มถามคาถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถกู ต้องครบถ้วน และ
ตอนส่งข้อความ รบกวนดูว่า Chat คาถาม จะถูกส่งมาที่ “MAX Q&A”
➢ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมส่งคาถามในแต่ละวาระ
กรณีท่ไี ม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามา
ภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดาเนินการประชุมต่อ หากผูถ้ ือหุน้ มีคาถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คาถามเข้ามา
ผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทาการอ่านคาถามของท่านในภายหลัง
➢ ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท
โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูด้ าเนินการ
ลาดับต่อไป นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ซึ่งจะทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ( “ประธานฯ” ) กล่าวเปิ ด
การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิ ดประชุม มี ผู้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ สิน้ 40 ราย (แบ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 8 ราย คิด
เป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 32,648,713,000 หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ จานวน 32 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 22,614,731,488 หุน้ ) รวม
จานวนหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 55,263,444,488 หุน้ หรือ ร้อยละ 64.5079
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จานวน 85,669,331,289 หุน้ ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
38. จึงเริ่มเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ
และมอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุม เป็ นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป
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นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ถึงข่าวของบริษัทที่ได้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี ้ (25/4/65) เรื่องแจ้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมติเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ
งบการเงิน ปี 2563 โดยสรุปเป็ น Timeline ดังนี ้
11/4/65 บริษัทได้รบั หนังสือจากสานักงาน กลต. ให้ชีแ้ จงเกี่ยวกับมติเห็นชอบของ AC ต่องบการเงินปี 2563 เนื่องจาก
กลต. ได้รบั การร้องเรียนว่า MAX มีการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ปี 2565 โดยระบุว่า
งบการเงิน ปี 2563 AC ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนัน้ หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจปรากฎข้อความอันเป็ นเท็จ
18/4/65 บริษัทได้ส่งหนังสือตอบข้อชีแ้ จงไปยังสานักงาน กลต. ว่า งบการเงินได้ผ่านความเห็นชอบจาก AC แล้ว โดยมติ 2
ใน 3 คือผม นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และนายชาญณรงค์ เชียงทอง และได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิิ ต่อไป
21/4/65 บริษัทได้รบั หนังสือจากสานักงาน กลต. เพื่อขอให้ดาเนินการชีแ้ จงและส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน ปี 2563
25/4/65 บริษัทได้ส่งหนังสือตอบข้อชีแ้ จงให้สานักงาน กลต แล้ว และได้เปิ ดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แล้ว
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2564

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
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 2564 มี
ความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม
(E-voting)

ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
จานวน (เสียง)
34,670,694,488
0
20,601,000,000
0
ร้อยละ
62.73
0.0000
37.27
0.0000
หมายเหตุ 1) มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจานวน 4 ราย นับจานวน
หุน้ ได้รวม 8,250,000 หุน้ รวมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็ น 44 ราย นับจานวน
หุน้ รวมกันได้ทงั้ สิน้ 55,271,694,488 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.52 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ระเบียบวาระที่ 2

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%
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6. บริษัท อริยา เอสเตท จากัด (ARIYA) มีสดั ส่วนการถือหุน้ 100% ซึ่งเข้าลงทุนในไตรมาส 4/2563
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2563 ดังนี ้
1. บริษัท ราชบุรี อีอีพี รีนิวเอเบิล้ เอนเนอร์จี ้ จากัด (R-EEP) มีสดั ส่วนการลงทุน 10%
2. บริษทั อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (ETP) ((ชื่อเดิม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (EP))
มีสดั ส่วนการลงทุน 6.40% มีทนุ ชาระแล้ว 1,200 ล้านบาท
3. บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (MJC) มีสดั ส่วนการลงทุน 80% มีทนุ ชาระแล้ว 260 ล้านบาท มี
ทรัพย์สินจานวน 477 ล้านบาท รายได้จานวน 53 ล้านบาท กาไรสุทธิจานวน 6 ล้านบาท
4. บริษัท เอช เอ็น ซี เพาเวอร์ จากัด (HNC) ใช้งบการเงินงวด 30 กันยายน 2563 มีสดั ส่วนการลงทุน 60% มีทนุ ชาระ
แล้ว 250 ล้านบาท มีทรัพย์สิน จานวน 527 ล้านบาท รายได้จานวน 1,287 ล้านบาท กาไรสุทธิจานวน 7 ล้าน
บาท
5. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด (MASTER) มีสดั ส่วนการลงทุน 100% มีทนุ ชาระแล้ว 39 ล้านบาท มี
ทรัพย์สินจานวน 39 ล้านบาท ไม่มีรายได้ เนื่องจาก ขาดทุนสุทธิจานวน 400,000 บาท
6. บริษัท อริยา เอสเตท จากัด (ARIYA) มีสดั ส่วนการลงทุน 100% มีทนุ ชาระแล้ว 91 ล้านบาท มีทรัพย์สินจานวน 92
ล้านบาท รายได้ 16 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจานวน 6 ล้านบาท
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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
6. บริษัท อริยา เอสเตท จากัด (ARIYA) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้เข้าไป
ลงทุนที่ 100% เมื่อวันที 13 พฤศจิกายน 2563
สรุ ปรายได้และผลการดาเนินงานรวมของบริษทั และบริษัทย่อย ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2563
จานวนเงิน

2562
%

จานวนเงิน

ผลต่าง
%

จานวนเงิน

%

1. รายได้จากการขายและบริการ
32.19

2.27

44.84

2.97

(12.65)

(28.21)

1,286.46

92.66

1,437.52

94.98

(151.06)

(10.51)

1.25

0.09

-

-

1.25

0.09

1,319.90

93.11

1,482.36

97.95

(162.46)

(10.96)

2.1 ธุรกิจเหล็ก

46.93

5.40

23.14

53.35

230.55

2.2 ธุรกิจสนามกอล์ฟ

50.50

1.48

5.04

1.53
0.33

15.90

315.48

0.15

0.01

(94.81)

6.89

0.19
2.05

(2.74)

97.69

2.89
31.07

214.42

1,417.59

100.00

66.62
(95.84)

1.1 รายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟ
1.2 รายได้ธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ มันปาล์ม
1.3 รายได้จากธุรกิจบริการโรงแรม
รวม
2. รายได้อื่น

2.3 ธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ มันปาล์ม
รวม
รวมรายได้ทงั้ สิน้
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1,513.43 100.00
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(6.33)

3. ค่าใช้จา่ ย
3.1 ต้นทุนขายและบริการ

1,296.97

71.44

1,437.95

83.97

(140.98)

(9.80)

3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

67.51

3.72

54.22

3.17

13.29

24.51

3.3 ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม

440.36

24.26

205.50

12.00

234.86

114.29

10.32

0.57

12.06

0.70

(1.74)

(14.43)

0.26

0.01

2.66

0.16

(2.40)

(93.61)

1,815.42

100.00

1,712.39 100.00

103.03

6.02

2.46

0.17

(34.98)

(93.43)

(395.37)

(10.67)

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

37.44

2.47

(161.52) (10.67)

(233.85) (144.78)

บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี ้
รายได้และผลการดาเนินงาน
1.) รายได้จากการขายและบริการ มีรายได้ธุรกิจสนามกอล์ฟจานวน 32.19 ล้านบาท รายได้ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
น ้ามัน ปาล์ม จ านวน 1,286 ล้านบาท รายได้จ ากธุรกิ จ โรงแรม จ านวน 1.25 ล้า นบาท คิ ด เป็ น รายได้รวมทั้งหมดจ านวน
1,319.90 ล้านบาท ในส่วนของปี 2562 จะมีรายได้จานวน 1,482 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ
162 ล้านบาท คิดเป็ น 10.96%
2.) รายได้อื่น ธุรกิจเหล็กมีรายได้จานวน 46.93 ล้านบาท ธุรกิจสนามกอล์ฟมีรายได้จานวน 50.50 ล้านบาท ธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายนา้ มันปาล์ม มีรายได้จานวน 0.15 ล้านบาท ธุรกิจโรงแรม จานวน 0.11 ล้านบาท รวมเป็ นเงินจานวน 97.69
ล้านบาท และรวมรายได้ทงั้ สิน้ จานวน 1,417.59 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 จะมีรายได้รวมทัง้ สิน้ 1,513 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2562 จะมีรายได้ลดลงประมาณ 95 ล้านบาท คิดเป็ น 6.33%
3.) ค่าใช้จ่าย มีตน้ ทุนขายและบริการจานวน 1,296.97 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 67.51
ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจานวน 440.36 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจานวน 0.32 ล้านบาท
4.) หนีส้ งสัยจะสูญและรายการโอนกลับจานวน 0.26 ล้านบาท รวมค่าใช้จา่ ยจานวน 1,815.42 ล้านบาท
5.) รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) มีภาษีเงินได้จานวน (2.46) ล้านบาท
6.) กาไร (ขาดทุน) สุทธิจานวน (395.37) ล้านบาท
สรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั และบริษัทย่อย ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์

เปลี่ยนแปลง

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

37.91

3.97

33.94

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

308.62

270.43

38.19

71.53

83.51

(11.98)

สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาหมุนเวียน
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สินทรัพย์

เปลี่ยนแปลง

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กจิ การอื่น

12.67

-

12.67

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

47.96

42.23

5.73

600.97

-

600.97

-

748.94

(748.94)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

561.51

8.04

553.47

ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์

630.90

583.61

47.29

ค่าความนิยม

128.03

128.03

-

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงิน
สดที่เป็ นหลักประกัน

147.97

-

147.97

14.84

5.82

9.02

2,562.91

1,874.58

688.33

สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่
หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียอื่น ๆ
สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 37.91 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นจานวน
308.62 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจานวน 47.96 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจานวน 600.97 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการ
จัดประเภทรายการใหม่ทางบัญชี สาหรับปี 2563 ในส่วนของปี 2562 จะเรียกว่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน-ไม่
หมุนเวียนอื่น จานวน 600.97 ล้านบาท (เป็ นที่ดินของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียล เอสเตท จากัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อ
ปี 2563 นี ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 630.90 ล้านบาท ค่าความนิยมจานวน 128.03 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนและ
ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จานวน 14.84 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจานวน 2,562.91 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 จะอยู่ท่ี 1,874 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ มาถึงจานวน 688.33 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หนีส้ นิ
หนีส้ ินผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนีค้ ่าหุน้ สามัญ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
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31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง

-

61.47

(61.47)

16.10

7.99

8.11

237.08
388.11
49.55
2.39

137.64
31.42
2.39

99.44
388.11
18.13
-
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เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

94.56
41.74

15.19
8.00
43.05

(15.19)
(8.00)
94.56
(1.31)

หนีส้ ิน ไม่มีหนีส้ ินผิดนัดชาระในปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 16.10
ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น จานวน 237.08 ล้านบาท เจ้าหนีค้ ่าหุน้ สามัญจานวน 388.11 ล้านบาท ซึ่งเป็ น
เจ้าหนีค้ ่าหุน้ สามัญที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเอท จากัด และค่าหุน้ บริษัท อริยา เอสเตท จากัด
โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุน้ ไปบางส่วน ยังเหลือคงค้างอยู่ จานวน 388.11 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการอื่น
จานวน 49.55 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 2.39 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
บุคคลอื่น และ เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 จะไม่มีคงเหลือแล้ว เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 94.56 ล้านบาท และหนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจานวน 41.74 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เปลี่ยนแปลง

หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
13.58
13.75
(0.17)
หนีส้ ินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
26.92
18.32
3.31
หนีส้ นิ รวม
870.03
344.51
525.52
ทุนชาระแล้ว
85,669.33
29,850.29
55,819.04
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
(83,309.18)
(28,048.33)
(55,260.85)
กาไร(ขาดทุน)สะสม
(826.44)
(430.40)
(396.04)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
159.17
158.51
0.66
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
1,692.88
1,530.07
162.81
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน
0.51
0.23
0.28
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
(0.00807)
(0.00446)
(0.00361)
หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีรายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า จานวน 13.58 ล้านบาท จะมาจากบริษัท เดอะ มาเจสติค
ครีก คันทรีคลับ จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอล์ฟ หนีส้ ินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จานวน 26.92 ล้านบาท
หนีส้ ินรวมจานวน 870.03 ล้านบาท ในปี 2562 จานวน 344.51 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 525.52 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 (826.44) ล้านบาท ปี 2562 จานวน (430.40) ล้านบาท ผลต่างจานวน (396.04) ล้านบาท ส่วน
ได้เสีย ที่ ไม่ มี อานาจควบคุม จ านวน 159.17 ล้านบาท รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น จ านวน 1,692.88 ล้านบาท ปี 2562 จ านวน
1,530.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 162.81 ล้านบาท อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน เท่ากับ 0.51 เท่า ปี 2562 จานวน 0.23 เท่า
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เพิ่มขึน้ มา 0.28 เท่า กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ เท่ากับ (0.00807) บาทต่อหุน้ ปี 2562 จานวน (0.00446) บาทต่อหุน้ แตกต่างกัน
อยู่ท่ีจานวน 0.00361 บาทต่อหุน้
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถามเพิม่ เติม ผูด้ าเนินการประชุมจึงแจ้งว่า วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อ
รับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบ
การเงินประจาปี สิน้ สุด ณ รอบปี บัญ ชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็ นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย และรายงานผูส้ อบบัญชี งวดประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีการ
บันทึกข้อมูลที่ถกู ต้องครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
งบการเงินประจาปี ของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทราบล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ ซึ่งมีขอ้ มูลสรุปที่สาคัญดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุน้ )

31 ธ.ค. 2563
2,562.91
870.03
1,692.88
1,319.90
(394.37)
(0.00807)

31 ธ.ค. 2562
1,874.58
344.51
1,530.07
1,513.43
(161.52)
(0.00446)

ประธานฯ สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
นางณัฐนันท์ สุขสโมสร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า ขอให้บริษัทชีแ้ จงใน
งบการเงินปี 2563 เนื่องจากผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
1) การทาธุรกรรมซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย การทาสัญญาเช่าระยะยาวของบริษัทย่อย รวมทัง้ มีการชาระค่าหุน้ และ
ค่าเช่าให้แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญา
ซึ่งอาจไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
โดยผูส้ อบบัญชีได้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ดาเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามมาตรา 89/25 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ และ
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2) การไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เนื่องจากกรรมการของบริษัทย่อยไม่ส่งมอบงบการเงินและไม่
อนุญาตให้บริษัทเข้าไปรวบรวมเอกสารการจัดทางบการเงิน
โดย ขอให้บริษัทชีแ้ จงข้อมูลใน 4 ประเด็นหลักดังนี ้
รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 25 เมษายน 65
1. การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ และการชาระเงินให้แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญา
2. การไม่ส่งมอบงบการเงินประจาปี 2563 ของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด
3. ระบบควบคุมภายในของกลุม่ บริษัท
4. การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ข้อ 1 เรื่องการทาธุรกรรมซือ้
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการทาสัญญาเช่าระยะยาวของบริษทั ย่อย ที่มีการจ่ายชาระค่าหุน้ และค่าเช่าให้แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ได้
เป็ นคู่สญ
ั ญา ซึง่ อาจไม่เป็ นไปตามปกติธุรกิจนัน้ ทางบริษัทได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการ
กระทาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และได้รบั การยืนยันจากที่ปรึกษากฎหมายว่า การชาระค่าหุน้ คงค้างและค่าเช่าระยะยาวตาม
คาสั่งของผูข้ ายและผูใ้ ห้เช่าซึ่งเป็ นเจ้าหนีน้ นั้ ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รบั เงินค่าหุน้ และค่าเช่าไว้ในฐานะตัวแทนของผูข้ ายและผู้ให้
เช่าซึ่งเป็ นเจ้าหนีเ้ สมือนว่าเจ้าหนีไ้ ด้รบั ชาระหนีด้ ว้ ยตนเอง การชาระหนีด้ งั กล่าวจึงเป็ นการชาระหนีซ้ ่งึ ทาให้หนีร้ ะงับลงโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ทัง้ นีต้ ามมาตรา 315 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต่อมา ผูข้ ายและผูใ้ ห้เช่า ก็ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าหุน้ และค่าเช่าให้บริษัทไว้เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับชาระหนีด้ งั กล่าวแล้ว
ตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ข้อ 2 เรื่องการไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เนื่องจากกรรมการของบริษัทย่อย
ไม่ส่งมอบงบการเงินและไม่อนุญาตให้บริษัทเข้าไปรวบรวมเอกสารการจัดทางบการเงินนัน้ ขอเรียนชีแ้ จงว่า ทางคณะกรรมการ
ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรวบรวมเอกสารการจัดทางบการเงิน แต่ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์
จากัด แต่อย่างใด ซึง่ ถือว่าเป็ นการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ว่า ขอทวนคาถาม ซึ่งมี 4
คาถามคือ 1. การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ และการชาระเงินให้แก่บคุ คลอื่นที่ไม่ได้เป็ นคูส่ ญ
ั ญา 2. การไม่สง่ มอบงบ
การเงินประจาปี 2563 ของบริษทั เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จากัด 3. ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริผทั และการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท ขอเรียนแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า ประเด็นดังกล่าวที่ผถู้ ือหุน้ สอบถามมานัน้ ทางตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามมายัง
บริษัทเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้ขอเลื่อนการตอบคาถามของตลาดหลักทรัพย์ออกไปเป็ นวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยขณะนีบ้ ริษัท
อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคาถามตลาดและจะแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป จึงขอให้ทางผูถ้ ือ
หุน้ ติดตามข่าวของบริษัทที่จะเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง
(E-voting)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเ สียงข้างมากไม่ อนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษั ทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

จานวน (เสียง)
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เห็นด้วย
2,100,031.488

ไม่เห็นด้วย
32,570,663,000

งดออกเสียง
20,601,000,000

บัตรเสีย
0
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ร้อยละ
หมายเหตุ

3.80

58.93

37.27

0.0000

1) โดยมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
2) ในวาระนีไ้ ม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
ของรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการงดจ่ายเงินปั นผล (วาระนี้
ได้ ผ่านมติ ที่ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจาปี 2564 แล้ ว เมื่ อวัน ที่ 29 เมษายน 2564 แต่
เนื่ องจากไม่มีวาระอนุ มัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม
2563 จึงนากลับมาขออนุมัตต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง)

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษั ท มหาชน
จากัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. และ ข้อ 51. ที่กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของบริษัทฯ และ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แต่เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติไม่อนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนัน้ วาระนีจ้ ึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ระเบียบวาระที่ 5

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

ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจจะได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3
ท่าน ดังนี ้
1) นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
2) นายประพัฒน์ ยอขันธ์
กรรมการ
3) นางสาวสุรวงศ์ วรรณปักษ์ กรรมการ
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อการ
ลงคะแนนที่โปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี ้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็ นการชั่วคราว
นางสาวสุรวงศ์ วรรณปักษ์ กรรมการผูท้ ่ไี ด้รบั เสนอชื่อ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่ขอรับตาแหน่งกรรมการต่อ
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ในการนี ้ คณะกรรมการบริษั ท ฯ พิ จารณาแล้วเห็ น ว่ากรรมการที่ เหลือ 2 ท่ าน เป็ น ผู้มีค วามรู ค้ วามสามารถ และมี
ประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.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 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์
และ นายประพัฒน์ ยอขันธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รบั การ
เสนอชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 2 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฎในสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ด้วยความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อันจะเป็ น
กาลังสาคัญที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการกากับดูแลการดาเนินกิจการให้ สามารถดาเนินไปตามแนวทาง และ
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์ และ นายประพัฒน์ ยอ
ขันธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ส่งคาถามมาที่ MAX Q&A(Direct Message) เรียน ท่านประธาน ข้าพเจ้า นายคุณานนท์
ทวีพิรยิ ะ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ซึ่งถือหุน้ จานวน 10,338,463,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 12.07 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
ขอเสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อให้ลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี ้
1.
นายบุญส่ง กุลบุปผา
2.
นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
3.
นายวัชรินทร์ วรรณปั กษ์
ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการของบริษัทปรากฏตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี ้ ขอให้ท่ี
ประชุมลงคะแนนเลือกตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่านในวาระที่ 5 นีด้ ว้ ยครับ
นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผูถ้ ือ
หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุน้ จานวน 3,984,600,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ
นายสุภวัฒก์ ขยันยิง่ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นายสุภวัฒก์ ขยันยิง่ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุม
ด้วยตนเอง ถือหุน้ จานวน 10,531,350,000 หุน้ เห็นด้วยตามที่เสนอครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
เสนอแต่งตัง้ ได้นะครับ แม้ในการประชุมก็เสนอได้ครับ
นายนิมิตร แสงสุวรรณเมฆา ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : นิมติ ร แสงสุวรรณเมฆา ผูร้ บั มอบฉันทะ
เห็นด้วยให้เพิ่มวาระกรรมการเพิม่ ใหม่ครัง้ ต่อไปนะครับ เนื่องจากการเลือกกรรมการควรมีการตรวจสอบหรือแจ้งล่วงหน้าก่อน
นะครับ
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นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิตามกฎหมายบริษัทมหาชนนะ
ครับ ขอให้ท่านประธานพิจารณาให้ลงคะแนนด้วยนะครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สามารถตรวจสอบได้นะครับ ที่ผ่านมามี
การแต่งตัง้ ในที่ประชุมแบบนีห้ ลายบริษัท ก็สามารถจดทะเบียนกับกระทรวงได้ตามปกติครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : การที่บริษัทไม่รบั การเสนอชื่อ เกรงว่าจะ
เป็ นการริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ นะครับ ผมไม่เห็นด้วยกับบริษัทครับ
นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : เรียน ท่านประธานครับ ขอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ผถู้ ือหุน้ เสนอในการประชุมครัง้ นีค้ รับ ตามกฎหมายไม่ตอ้ งตรวจสอบคุณสมบัติก่อนครับ และบุคคล
ที่ได้รบั การเสนอชื่อยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนครับ ขอให้ดาเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับ ผมจะเสนอเป็ นวาระเพิ่มเติม
นะครับ ท่านประธานพิจารณาให้ลงคะแนนด้วยครับ ไม่จาเป็ นต้องจัดประชุมใหม่เสียค่าใช้จ่ายบริษัทครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : เพิ่มกรรมการครัง้ นีเ้ ลยครับ
นายสุภวัฒก์ ขยันยิง่ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตัง้ กรรมการตามที่
คุณคุณานนท์เสนอครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ไม่ควรต้องจัดประชุมใหม่แล้ว
นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผูถ้ ือ
หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุน้ จานวน 3,984,600,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิ่มวาระครับ
นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ส่งข้อมูลมาที่ to MAX Q&A(Direct Message) : “เรียน
ท่านประธานข้าพเจ้า นาย
คุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ซึง่ ถือหุน้ จานวน 10,338,463,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 12.07 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมด ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
(ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105) จานวน 4 วาระ ดังนี ้
1.
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน
2.
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการของบริษัทเพิม่ เติมอีกจานวน 2 ท่าน
3.
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
4.
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท่านใหม่แทนท่านเดิม
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
เสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ดังนี ้
(1)
นายบุญส่ง กุลบุปผา
(2)
นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
(3)
นายวัชรินทร์ วรรณปั กษ์
ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคล
นายนิมิตร แสงสุวรรณเมฆา ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ในการเสนอเลือกกรรมการ ควรผ่าน
กรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคุณสมบัตินะครับ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยควรได้เห็นรายชื่อก่อนนะครับ ไม่งนั้ ถือว่าเปิ็ นการรอนสิทธิิ
ผูถ้ ือหุน้ เช่นกัน
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นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานครับ ถ้าไม่ให้เพิ่มวาระตาม
กฎหมายมหาชน ถือว่าทาผิดกฏหมายนะครับ มีท่ปี รึกษาทางกฎหมายมัย้ ครับ ผมคิดว่าคุณทาไม่ถกู นะครับ
นายสุภวัฒก์ ขยันยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : บริษัทมีท่ปี รึกษากฎหมายในที่ประชุม ขอให้ชีแ้ จง
เรื่องการเพิ่มวาระว่าสามารถดาเนินการได้ ตาม พรบ มหาชน และให้ประธานใช้ดลุ ยพินิจตามกากับดูแลกิจการที่ดดี ว้ ยครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : วาระสาคัญหรือไม่ ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาสิ
ครับ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย ผูถ้ ือหุน้ ก็จะไม่เห็นด้วยเอง ท่านประธานไม่มีสิทธิและอานาจที่จะไม่รบั เสนอวาระนะครับ
นายสุภวัฒก์ ขยันยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามที่ประธานชีแ้ จงเป็ นเรื่องของการกากับดูแล
กิจการที่ดี ไม่ใช่ขอ้ บังคับตาม พรบ มหาชน ที่สามารถใช้เสียง 1 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ในการเสนอเพิม่ วาระได้ครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานลองสอบถามกับที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทไหมครับว่าผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอแต่งตัง้ บุคคลอื่นเป็ นกรรมการในที่ประชุมได้หรือไม่
นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : คุณสมบัติของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อ ทางเรา
ได้ตรวจสอบมาแล้วครับ ท่านมีคณ
ุ สมบัติครับ
นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ที่ประธานพูดไม่ถกู ต้องครับ กฎหมาย
มหาชนไม่มีระเบียบให้ตรวจ ครับ แค่เป็ นไปตาม CG ถ้าไม่ปฎิบตั ิตามกฏหมายมหาชนถือว่าคุณริดรอนสิทธิผถู้ ือหุน้ ครับ
นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผมขอใช้ พรบ บริษัทมหาชน มาตรา 105 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 เสนอเพิ่มวาระครับ
นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผูถ้ ือ
หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุน้ จานวน 3,984,600,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิม่ วาระ
ครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตัง้ กรรมการ
ตามที่คณ
ุ คุณานนท์เสนอครับ
นายสุภวัฒก์ ขยันยิง่ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นายสุภวัฒก์ ขยันยิง่ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุม
ด้วยตนเอง ถือหุน้ จานวน 10,531,350,000 หุน้ เห็นด้วยกับวาระอื่นที่เสนอเพิ่มเติมตามที่เสนอครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
ถือหุน้ จานวน 7,708,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.00 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด สนับสนุนการเพิ่มวาระเลือกตัง้
กรรมการตามที่คณ
ุ คุณานนท์เสนอครับ
นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ท่านประธานครับ ขอให้ท่านประธาน
ดาเนินการให้เปิ็ นไปตามกฎหมายครับ ท่านประธานมีหน้าที่ดาเนินการให้เปิ็ นไปตามกฎหมาย ตามหลัก fuduciary duty
ครับ
นายสุภวัฒก์ ขยันยิ่ง ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ตามกฎหมายสามารถทาได้ตาม พรบ มหาชน
หากประธานไม่ทาหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายนะครับ
นายปิ ยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ผมคิดว่าการที่ประธานตัดบทแบบนี ้ ผม
คิดว่าท่านกาลังริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ นะครับ จริง ๆ แค่ให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงก็นา่ จะชัดเจนแล้วนะครับ
นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ส่งข้อมูลมาที่ MAX Q&A(Direct Message) : ข้าพเจ้า นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์ ผูถ้ ือ
หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ถือหุน้ จานวน 3,984,600,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.65 เห็นด้วยตามที่เสนอครับ ต้องการเพิ่มวาระครับ
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นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม ประธานในที่ประชุม ได้ตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ส่งมาทาง MAX Q&A(Direct Message) ว่า
ตามที่นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน คือ นายบุญส่ง กุลบุปผา นางสาวกุลธิดา กุลบุปผา
และนายวัชรินทร์ วรรณปั กษ์ ซึ่งการที่ผถู้ ือหุน้ จะเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่นนั้ จะต้องเสนอชื่อล่วงหน้าก่อนประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบประวัติ และพิจารณาคุณสมบัติวา่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนหรือไม่ ซึ่งการที่ผถู้ ือหุน้ มาเสนอชื่อกลางที่ประชุมนัน้ ไม่ถกู ต้อง จึงอนุญาตรับข้อมูลทัง้ 3 ท่าน ไว้เพื่อนามาพิจารณา
คุณสมบัติ และดาเนินการตามระเบียบว่า เป็ นไปตาม พรบ.มหาชนหรือไม่ โดยเมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าเหมาะสม
ก็จะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ในคราวต่อไป ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 100 ของ พรบ.มหาชนได้ ซึง่ บริษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ดังนัน้ จึงจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวต่อไป เพื่อไม่ให้เป็ น
ริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อื่นที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี ้
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนน
เสียง (E-voting)
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติแต่งตัง้ กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 จานวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
5.1 นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จานวน (เสียง)
2,100,031.488
32,570,663,000 20,601,000,000
ร้อยละ
3.80
58.93
37.27
5.2) นายประพัฒน์ ยอขันธ์
เห็นด้วย
จานวน (เสียง)
2,100,031.488
ร้อยละ
3.80

หมายเหตุ

กรรมการ
ไม่เห็นด้วย
32,570,663,000
58.93

งดออกเสียง
20,601,000,000
37.27

บัตรเสีย
0
0.0000

บัตรเสีย
0
0.0000

5.3) นางสาวสุรวงศ์ วรรณปั กษ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมไม่ขอ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
1)
โดยมติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
2)
ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากตอนเปิ ดประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจาปี 2565
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด ที่กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีเพียงคณะกรรมการ จานวน 2 ชุด คือ
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1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังนัน้ การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ จึงเป็ นผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2565
เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการของบริษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย่ อ ยประจ าปี 2565 โดยมี ว งเงิน ค่ า ตอบแทนไม่ เกิ น จ านวน
2,222,000 บาท ดังนี ้
หน่วย : บาท / คน / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ปี 2565
ปี 2564
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
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาอนุมัติกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดมีคาถามสอบถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงที่ประชุมลงคะแนนเสียง (E-voting)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจาปี
2565 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกินจานวน 2,222,000 บาท และอนุมตั ิมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูจ้ ดั สรร
เงินจานวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

จานวน (เสียง)
ร้อยละ
หมายเหตุ

เห็นด้วย
2,100,031.488
3.80

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสียง
53,171,663,000
96.20

บัตรเสีย
0
0.0000

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

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดให้
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
ผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ประธานในที่ประชุม ได้อ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่สอบถามมาถึงการเพิ่มวาระ และการแจ้ง
รายชื่อกรรมการใหม่ จานวน 3 ท่าน โดยผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอให้ประธานรับพิจารณาในวาระอื่น ๆ โดยคาถามที่ผูถ้ ือหุน้ ส่งมาทาง
MAX Q&A(Direct Message) ได้บันทึกไว้แล้วที่ระเบียบวาระที่ 5 โดยประธานฯ ได้เชิญสักขีพยานกฎหมาย มาให้คาอธิบาย
เพิ่ มเติม ว่า วาระเสนอรายชื่อกรรมการ จาเป็ นต้องพิ จารณาคุณ สมบัติ ซึ่งจะมี การพิ จารณาในหลายส่วน ไม่ ว่าจะเป็ น ข้อ
กฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วว่า ผูถ้ ือหุน้ มีดว้ ยกัน 2 กลุ่ม คือผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมใน
วันนี ้ และผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี ้ ซึ่งควรจะให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้พิจารณาร่วมกันสาหรับการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
เพื่อไม่เป็ นการริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอแจ้งให้ทราบอีกครัง้ หนึง่ ว่า ขอรับข้อมูลรายชื่อกรรมการใหม่
ที่ผถู้ ือหุน้ เสนอทัง้ 3 ท่าน ไว้เพื่อนามาพิจารณาคุณสมบัติ และดาเนินการตามระเบียบว่า เป็ นไปตาม พรบ.มหาชนหรือไม่ โดย
เมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่าเหมาะสม ก็จะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
คราวต่อไป เพื่อไม่ให้เป็ นริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อื่นที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี ้
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 15.45 น.

_________________________________________
(นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม)
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานที่ประชุม
_______________________________
(นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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