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เรื่อง  ขอเชญิประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565  

เรียน   ท่ำนผูถ้อืหุน้ของบริษทั 

สิง่ทีส่่งมำดว้ย   1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

     (เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่1) 

    2.  รำยงำนประจ ำปี 2564 และงบกำรเงนิส ำหรบัปี 2564 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564                   

     (เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่2, 3 และ 4)  

    3.  ขอ้มลูของกรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระและทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

     ของบริษทัอกีวำระหนึ่ง พรอ้มนิยำมกรรมกำรอสิระ (เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่5) 

    4.  รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำร (เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่6) 

    5.  ขอ้มลูเกี่ยวกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทั (เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่7) 

    6.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

    7.  ขอ้มลูของกรรมกำรเพือ่ประกอบกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

    8.  รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิเขำ้ร่วมประชมุ 

    9.  ขอ้บงัคบัของบริษทั 

    10. ขอ้ปฏบิตัิส  ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉนัทะ 

   ดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ำกดั (“บริษทั”) ไดม้ีมติใหจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565                

ขึ้นในวนัองัคำรที่ 26 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. โดยเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว           

ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดยไม่มีหอ้งประชุมรองรบัผูถื้อหุน้ ถ่ำยทอดสด 

ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั เลขที่ 199 ชัน้ 12A  ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  และ

ก ำหนดใหว้นัที ่14 มนีำคม 2565 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธิเขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ (Record Date) บริษทัขอแจง้

ระเบยีบวำระกำรประชมุตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัดงันี้ 

วำระที่ 1 พจิำรณำและรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที่ 25 พฤษภำคม 2564 

   วตัถปุระสงคข์องกำรเสนอ  :  เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำและรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้  

       ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ไดป้ระชมุเมือ่วนัที่ 25 พฤษภำคม 2564 

   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  :  เหน็สมควรใหก้ำรรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่ว (ตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 1) 

วำระที่ 2 พจิำรณำและรบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2564 

   วตัถปุระสงคข์องกำรเสนอ  :  เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ น้พิจำรณำและรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษ ัท                

       ในรอบปี 2564 

  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร   :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2564                 

      (ตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 2) 

 

 

 บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)     3 



วำระที่ 3 พจิำรณำและอนุมติังบกำรเงนิส ำหรบัปี สิ้นสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

   วตัถปุระสงคข์องกำรเสนอ   :  เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำและอนุมตัิงบกำรเงนิส ำหรบัปีของบริษทั 

        สิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร   :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำและอนุมตัิงบกำรเงนิส ำหรบัปีของ 

      บริษทัสิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ซึง่ไดผ่้ำนกำรพจิำรณำของ  

      คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษทั และผูส้อบบญัชไีดร้บัรองแลว้  

      โดยรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่              

      ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุนี้  (ตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 2) 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตัิเรื่องกำรไม่จดัสรรก ำไรสุทธิและกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหร ับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท               

  ประจ ำปี 2564 

   วตัถปุระสงคข์องกำรเสนอ   :  เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำและอนุมตัิกำรไม่จดัสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็น           

        ทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงนิปนัผล 

  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร   :  แมผ้ลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชี 2564 บริษทัมผีลประกอบกำร 

        มกี ำไร แต่ยงัคงมขีำดทุนสะสมอยู่ ท ำใหบ้ริษทัไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปนั ผลใหแ้ก่

        ผูถ้อืหุน้ไดจ้งึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำอนุมตัิ กำรไม่จดัสรรก ำไรสุทธิ  รอ้ยละ 5 

        ของก ำไรสุทธิเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงนิปนัผลส ำหรบั

        ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564  

วำระท่ี 5 พจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ 

   วตัถปุระสงคข์องกำรเสนอ   :  เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่อ้งออก 

        ตำมวำระตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 

   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร   :  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก ำหนดใหใ้นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ 

        กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ยหนึ่งในสำม โดยพจิำรณำจำก 

        กรรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ด เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ดงันัน้ ในกำร 

        ประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ มกีรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน คือ  

        นำยประชำ เหตระกูล นำงสำวจนัทรกำนต์ ศรีสวสัดิ์ และนำงพูนทรพัย์                

        อศัวนภำกำศ ซึง่กรรมกำรไดพ้จิำรณำอย่ำงรอบคอบระมดัระวงัแลว้ 

        เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำเลอืก นำยประชำ   เหตระกูล นำงสำว

        จนัทรกำนต ์ศรีสวสัดิ์ และนำงพูนทรพัย ์อศัวนภำกำศ   กลบัเขำ้ด ำรง 

        ต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมปีระสบกำรณ์  

        และไดร่้วมบริหำรงำนของบริษทัอย่ำงมีประสิทธิภำพ (ขอ้มูลของกรรมกำร              

        ทีต่อ้งออกตำมวำระ พรอ้มนิยำมกรรมกำรอสิระตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 3 หนำ้ 16 

        ถงึหนำ้ 19  และไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอชื่อกรรมกำร) 

วำระที่ 6 พจิำรณำและอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

  วตัถปุระสงคข์องกำรเสนอ   :  เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำและอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

        ซึง่เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั 

        ของบริษทัขอ้ 15     

       ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร   :  คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำอย่ ำงรอบคอบระม ัดระว ัง  โดยค ำนึ งถึง                   

        ควำมเหมำะสมต่ำง ๆ อย่ำงครบถว้นแลว้ เหน็สมควรใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้   

        พจิำรณำและอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทัประจ ำปี 2565   

4     บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 



         เป็นจ ำนวนเงนิปีละไม่เกินสบิสีล่ำ้นบำทโดย ใชห้ลกัเกณฑแ์ละจ ำนวนเดียวกบั

        ปี 2564 รวมท ัง้ใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถก ำหนดผลประโยชนอ์ื่นแก่กรรมกำร

        ไดต้ำมควำมเหมำะสม (รำยละเอียดกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำม              

        สิง่ทีส่่งมำดว้ย 4) 

 

วำระที่ 7 พจิำรณำและอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 

  วตัถปุระสงคข์องกำรเสนอ   :  เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำและอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบริษทั 

        และก ำหนดค่ำสอบบญัชปีระจ ำปี 2565    

  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร   :  คณะกรรมกำร โดยกำรพจิำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

        เห็นสมควรใหท้ี่ประชุม ผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิแต่งตั้ง  นำงสำววรรญำ                

        พทุธเสถยีร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4387 หรือ นำงสำววรำภรณ์  

        อินทรประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบยีน 7881 หรือนำงสำวชลทชิำ 

        เลศิวิไล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขทะเบียน 12258 หรือนำงสำววรำภรณ์    

        พนัธุภ์กัดนุีพงษ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 12261 เป็นผูส้อบบญัช ี

        ของบริษ ัทประจ ำปี 2565 ท ัง้นี้  ผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อที่ เสนอ บริษ ัท                 

        ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ีจ ำกดั ไม่มคีวำมสมัพนัธ ์หรือ ส่วนไดเ้สยีกบั บริษทั/ 

        บริษทัย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลำ่ว  

        และเหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิำรณำอนุมตัิค่ำสอบบญัช ีประจ ำปี  

        2565 เป็นจ ำนวนเงิน 1,590,000.- บำท (ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีตำม             

        สิง่ทีส่่งมำดว้ย 5)  

วำระที่ 8 พจิำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถำ้มี) 

  หำกท่ำนผูถ้ือหุน้ประสงค์จะเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอใหผู้ถ้ือหุน้ หรือ      

ผูร้บัมอบฉนัทะแจง้ควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชมุฯ ดว้ยช่องทำงอเีมล พรอ้มเอกสำรยนืยนัตวัตนตำมรำยละเอยีดทีป่รำกฏในหนงัสอื

เชิญประชุมมำยงับริษทัฯ ภำยในวันที่ 20 เมษำยน 2565 ที่ Email : secretarycompany.mdx@gmail.com เมื่อบริษทัฯ 

ตรวจสอบเอกสำรดงักล่ำวแลว้พบว่ำ ผูถ้ือหุน้นัน้เป็นผูม้รีำยชื่อเป็นผูถ้อืหุน้ที่มสีิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำ ปี 

2565 ตำมทีบ่ริษทัฯ ก ำหนดไวเ้มือ่วนัที ่14 มนีำคม 2565 (Record Date) แลว้ บริษทัฯ จะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้

(Password) ส ำหรบักำรเขำ้ใชโ้ปรแกรมกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ผ่ำนทำงอีเมลทีไ่ด ้

แจง้บริษทัฯ ไว ้ 

  หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดไม่สะดวกทีจ่ะเขำ้ร่วมประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ดงักลำ่ว ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให ้

กรรมกำรอสิระ หรือกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ เขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้แทนตนได ้โดยผูถ้อืหุน้ยงัคงใชห้นงัสอืมอบฉนัทะฉบบัเดิม

ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่ำนพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุนี้ หรือสำมำรถ Download หนังสอืมอบฉนัทะไดจ้ำก http://www.mdx.co.th ทัง้นี้  

รำยละเอียดและขอ้ปฏบิตัิส  ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 10 ขอ้ 1.-

ขอ้ 4. ส ำหรบัโปรแกรมกำรจดัประชุมผูถ้ือหุน้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ครัง้นี้ เป็นของบริษทั โคโนวำนซ ์จ ำกดั ซึ่งเป็น                

ผูใ้หบ้ริกำรระบบควบคุมกำรประชมุทีไ่ดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์กระทรวงดจิิตอลเพือ่เศรษฐกิจ

และสงัคม  
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   จงึเรียนมำเพือ่โปรดทรำบ  

  

          

               ขอแสดงควำมนบัถอื 

                   โดยมติของคณะกรรมกำรบริษทั 

 

 

            

                       (นำยพชิญพงศ ์ณ บำงชำ้ง) 

                                                                         กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ 

• ส ำนกับริหำรและกฎหมำย (เลขำนุกำรบริษทั) 

 โทร. 0 2302 2355-8 โทรสำร 0 2302 2400 

 อเีมล ์: secretarycompany.mdx@gmail.com 

• มีปญัหำกำรใชง้ำนระบบ E-AGM ติดต่อผูใ้หบ้ริกำรระบบ: บริษทั  โคโนวำนซ ์จ ำกดั 

 โทร. 082-979-4978 

 สำมำรถดำวนโ์หลดโปรแกรมกำรใชง้ำน E-AGM ในเวบ็ไซต ์: www.conovance.com/download.php  

 สำมำรถดำวนโ์หลดคู่มอืและวดิโีอกำรใชง้ำนทีเ่วบ็ไซต ์: www.conovance.com/support.php  
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(เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่1) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ของ 

บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

              

วนั / เวลำที่ประชุม  : วนัองัคำรที ่25 พฤษภำคม 2564 เปิดประชมุเวลำ 10.00 น. 

สถำนที่ถ่ำยทอดสด  : ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่199 ชัน้ 12A ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   

        กรุงเทพมหำนคร 10110  

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม    :      

1. คณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 7 ทำ่น  

    นำยประชำ เหตระกูล         ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร    

    นำยพชิญพงศ ์ณ บำงชำ้ง       กรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรบริหำร 

    นำยปรีชำ เศขรฤทธ์ิ          กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

    นำยกมลศกัดิ์ พนัธุเสน       กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

    นำยสวำสดิ์ ปุ้ยพนัธวงศ ์       กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

    นำงสำวจนัทรกำนต ์ ศรีสวสัดิ์      กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

    นำงพูนทรพัย ์ อศัวนภำกำศ       กรรมกำร 

2. ทีป่รึกษำคณะกรรมกำรและทีป่รึกษำคณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 2 ท่ำน 

    ดร. สุบนิ ป่ินขยนั          ทีป่รึกษำคณะกรรมกำรกิตติมศกัดิ์ 

    นำงส่องศรี กลัยำณมติร       ทีป่รึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 

3. ผูบ้ริหำรทีเ่ขำ้ร่วมประชมุจ ำนวน 6 ท่ำน 

    นำงสุจปีภำ สงิโตกุล          รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวุโส (กำรตลำด) 

    นำงสำวจริประภำ แสงจนัทร ์       รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (กำรเงนิ) 

    นำยสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล       รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (วศิวกรรม) 

    นำงสำวรสสุคนธ ์บวัผนั       รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (กำรบญัช)ี 

    นำยวริตัน ์จลุนวล              รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (ส ำนกับริหำรและกฎหมำย) และเลขำนุกำรบริษทั 

    ม.ล.พรรณวด ีวรวรรณ       รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ฝ่ำยกำรเงนิ บริษทั จ ีเอม็ เอส เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน)  

4. ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ีจ ำกดั จ ำนวน 1 ท่ำน 

    นำงสำวชลทชิำ เลศิวไิล        ผูส้อบบญัชี 

เอกสำรที่จดัสง่ใหก่้อนวนัประชุม  :  

    1.  หนงัสอืเชญิประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ของ บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั 

      (มหำชน) 

    2.  รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ของบริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ

      วำระที ่1 

    3.  รำยงำนประจ ำปี 2563 ของบริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่2, 3 และ 4 

    4.  ขอ้มลูของกรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่5 

    5.  รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำร เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่6 

    6.  ขอ้มลูเกี่ยวกบัผูส้อบบญัชขีองบริษทั เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่7 
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สิ่งที่สง่มำดว้ย 1 

 

 

 



                                                                                                                                    

    7.  นิยำมกรรมกำรอสิระ  

    8.  หนงัสอืมอบฉนัทะและใบประจ ำต่อ 

 

ผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม  :   นำยวริตัน ์จลุนวล เลขำนุกำรบริษทั 

 

เริ่มกำรประชุม 

    นำยประชำ เหตระกูล ประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชมุ (“ประธำน”) กลำ่วตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และ             

กลำ่วเปิดประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ เมือ่เวลำ 10.00 น. มผูีถ้อืหุน้มำประชมุดว้ยตนเองจ ำนวน                

14 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้23,020,498 หุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชมุจ ำนวน 28 รำย นบัจ ำนวนหุน้ได ้223,063,791 หุน้ รวม

ผูเ้ขำ้ร่วมประชมุจ ำนวน 42 รำย นบัรวมจ ำนวนหุน้ท ัง้หมดได ้246,084,289 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.7426 ของหุน้ทีจ่  ำหน่ำยแลว้ของ

บริษทัจ ำนวน 475,593,142 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  

    ก่อนเริ่มกำรพจิำรณำวำระแรก ประธำนไดช้ี้แจงเพิม่เติมใหท้ีป่ระชมุทรำบถงึสำเหตุทีบ่ริษทัฯ จดักำรประชมุสำมญั              

ผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ (COVID-19)         

ระลอกใหม่ทีแ่พร่กระจำยเป็นวงกวำ้งอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ อำท ิ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ                    

ตลำดหลกัทรพัย ์ (“กลต.”) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ไดแ้นะน ำใหบ้ริษทัจดทะเบยีน                 

ใชรู้ปแบบกำรประชมุต่ำง ๆ ของบรษิทั ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ ประกอบกบักรุงเทพมหำนครไดอ้อกประกำศ ส ัง่ปิดสถำนทีเ่ป็นกำร

ชัว่ครำว โดยเฉพำะสถำนทีใ่หบ้ริกำรหอ้งประชมุ บรษิทัฯ จงึเลอืกใชโ้ปรแกรมกำรจดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์อง

บริษทั โคโนวำนซ ์จ ำกดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้ริกำรระบบควบคมุกำรประชมุทีไ่ดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิล็กทรอนิกส ์

กระทรวงดจิติอลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ต่อมำประธำนแนะน ำกรรมกำรของบริษทัจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้ 

• กรรมกำรทีม่ำร่วมประชมุในวนันี้จ ำนวน 7 ท่ำน  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละหนึ่งรอ้ย (100%) ดงันี้ 

 1. กรรมกำรทีอ่ยู่ในหอ้งถ่ำยทอดสด จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 

➢ นำยประชำ เหตระกูล นำยพชิญพงศ ์ณ บำงชำ้ง และ นำยปรีชำ เศขรฤทธ์ิ  

 2. กรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก่ 

➢ นำยกมลศกัดิ์  พนัธุเสน นำยสวำสดิ์ ปุ้ยพนัธวงศ ์นำงพูนทรพัย ์อศัวนภำกำศ และนำงสำวจนัทรกำนต ์   ศรีสวสัดิ์ 

• ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร คือ นำยประชำ เหตระกูล 

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำยกมลศกัดิ์ พนัธุเสน 

• บริษทัไม่มกีำรตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยอื่น ๆ จงึไม่มปีระธำนกรรมกำรชดุย่อยอื่น ๆ 

• ตำมขอ้ขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดใหก้ำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ  ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อือยู่ 

และ/หรือ หุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะโดยใหน้บัหนึ่งหุน้เท่ำกบัหนึ่งเสยีง 

• ในกำรออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย 

• ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด คือ เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรือ งดออกเสยีง โดยไม่สำมำรถแบ่งกำร

ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงส่วน เวน้แต่เป็นกำรออกเสยีงของคสัโตเดยีน (Custodian) 

• บริษทัฯ จะเปิดใหม้กีำรลงคะแนน และสรุปผลทลีะวำระ โดยวธิีกำรลงคะแนนเป็นดงันี้ 

**กรณี เหน็ดว้ย กบัวำระใด ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งกดปุ่มลงคะแนนใด ๆ ในวำระนัน้ ระบบจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้เป็น “เหน็ดว้ย” 

ในตอนสรุปผล 

**กรณี ไม่เหน็ดว้ย หรือ งดออกเสยีง ในวำระใด ใหผู้ถ้อืหุน้กดปุ่มเลอืกลงคะแนนตำมตวัเลอืกในวำระนัน้ ระบบจะนบัคะแนนตำมที่

ผูถ้อืหุน้ไดเ้ลอืกลงคะแนนไวใ้นตอนสรุปผล 

• ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหก้รรมกำรบริษทัหรือกรรมกำรอสิระนัน้ จะด ำเนินกำรลง คะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื

งดออกเสยีงตำมควำมประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 

   

 
8     บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

สิ่งที่สง่มำดว้ย 1 (ต่อ) 



 

• กำรพจิำรณำลงมติในวำระที ่6 เรื่อง กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 

ของจ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ 

• ส่วนกำรลงมติในวำระนอกจำกทีก่ลำ่วขำ้งตน้แลว้ ตอ้งไดร้บักำรอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและ            

มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

• บริษทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม / แสดงควำมคิดเหน็ก่อนลงมตใินแต่ละวำระ ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวำระนัน้ ๆ ตำม

ควำมเหมำะสมโดยผูถ้อืหุน้สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยผ่ำนช่องทำงในระบบพรอ้มภำพและเสยีง ดว้ยกำรกดปุ่ม “ชูมือ” ทีอ่ยู่

ทำงดำ้นขวำของจอในช่วงทีเ่ปิดใหซ้กัถำม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะซกัถำม เปิดกลอ้งและไมโครโฟนทีเ่ครื่องคอมพวิเตอร์

ของผูถ้อืหุน้ไวใ้หพ้รอ้ม เมือ่ผูค้วบคุมไดส่้งสญัญำณไมโครโฟนผ่ำนระบบใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนะน ำตวั                    

ชื่อ- นำมสกุล และสถำนะ (ผูถ้อืหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ) อกีครัง้ เพือ่บริษทัฯ จะไดน้ ำไปด ำเนินกำร จดบนัทกึรำยงำน-                

กำรประชมุไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

• หำกช่องทำงในระบบพรอ้มภำพและเสยีงไม่สำมำรถกระท ำได ้ ผูถ้อืหุน้สำมำรถส่งค ำถำมหรือควำมคิดเหน็ผ่ำนช่องทำงกระดำน

สนทนำได ้ โดยพมิพข์อ้ควำม ค ำถำม หรือควำมคิดเหน็ ของผูถ้อืหุน้ลงในช่องพมิพข์อ้ควำมทีอ่ยู่บริเวณมมุดำ้นลำ่งทำงขวำ    

ของจอ จำกนัน้กด ENTER ขอ้ควำมของผูถ้อืหุน้จะปรำกฏบนกระดำนสนทนำ 

   จำกนัน้ประธำนเริ่มด ำเนนิกำรประชมุตำมระเบยีบวำระดงัต่อไปนี้ 

วำระที ่ 1 พจิำรณำและรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที่ 21 กรกฎำคม 2563 

   ประธำนไดแ้ถลงใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำ ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่21 กรกฎำคม 

2563 ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ และเสนอใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่ว 

   ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำ 

   ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 21 

กรกฎาคม 2563 ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน                            

ตามรายละเอียดดงัน้ี 

- เหน็ดว้ยจ านวน 246,084,289  เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.0000 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- ไม่เหน็ดว้ยจ านวน        0    เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  00.0000 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีงจ านวน       0    เสยีง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- จ านวนบตัรเสยี      0   ใบ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระที ่ 2 พจิำรณำและรบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2563 

   ประธำนไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำวำระนี้ เป็นกำรพจิำรณำเพือ่รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนท ัง้หลำยของคณะกรรมกำรบริษทัใน

รอบปี 2563 ผูถ้อืหุน้สำมำรถพจิำรณำรำยละเอยีดของเรื่องดงักลำ่วไดต้ำมทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ พรอ้มแถลงว่ำส ำหรบันโยบำยเกี่ยวกบักำรต่อตำ้นทุจริตคอรปัชัน่นัน้ บริษทัฯ ไดก้ ำหนดไวใ้นพนัธะกิจ 

และถอืเป็นจรรยำบรรณธุรกิจ  รวมท ัง้ไดว้ำงระเบยีบปฏบิตัิใหม้กีำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ท ัง้ภำยในและภำยนอกบริษทัฯ  

   ประธำนไดม้อบใหน้ำยพชิญพงศ ์ ณ บำงชำ้ง กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูแ้ถลงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั              

ในรอบปีทีผ่่ำนมำใหท้ีป่ระชมุรบัทรำบดงันี้ 

   นำยพชิญพงศ ์ณ บำงชำ้ง กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำผลกำรด ำเนินของบริษทัในรอบปี 2563 ตำมงบกำรเงนิของ

บริษทัฯ สิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มรีำยไดร้วมประมำณ 747 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกธุรกิจหลกั 3 ส่วน ดงันี้ 

1. ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์มรีำยไดป้ระมำณ 264 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละสำมสบิหำ้ (35%) 

2. ธุรกิจผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า มรีำยไดป้ระมำณ 389 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละหำ้สบิสอง (52%) 

3. ธุรกิจใหบ้ริการทีป่รึกษาและบริหาร และอืน่ ๆ มรีำยไดป้ระมำณ 94 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละสบิสำม (13%) 
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❖     ตำมงบกำรเงนิรวมปี 2563  บริษทัฯ มผีลประกอบกำรมกี ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บริษทัใหญ่ประมำณ148 ลำ้นบำท คิดเป็น

  ก ำไร 0.36 บำท ต่อหุน้ มลูค่ำทำงบญัชต่ีอหุน้เท่ำกบั   6.90 บำท  

❖  สถำนะทำงกำรเงนิ ตำมงบกำรเงนิรวมของบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มสีนิทรพัยร์วมประมำณ 5,893 ลำ้นบำท หนี้สนิ

  รวมประมำณ 504 ลำ้นบำท ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัใหญ่ประมำณ 2,865 ลำ้นบำท ขำดทุนสะสมประมำณ (1,154)                

  ลำ้นบำท รำยละเอยีดของขอ้มลูดงักลำ่วขำ้งตน้ไดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2563 ซึง่ไดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนำ้แลว้ 

   ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำ 

   ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและรบัทราบการด าเนินงานทัง้หลายของคณะกรรมการบริษทัในรอบปี 2563  โดยไม่มีการลงมติ 

วำระที ่ 3 พจิำรณำและอนุมติังบกำรเงนิส ำหรบัปี สิ้นสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

   ประธำนไดแ้ถลงใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำรำยงำนของผูส้อบบญัช ีและงบกำรเงนิส ำหรบัปีของบริษทัสิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 

2563 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบริษทัไดร้บัรองแลว้ รวมท ัง้ไดผ่้ำนกำรพจิำรณำและไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

คณะกรรมกำรของบริษทัแลว้ ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ลว่งหนำ้พรอ้มกบัรำยงำนประจ ำปี 2563 แลว้ ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชมุ

ร่วมพจิำรณำงบกำรเงนิส ำหรบัปีของบริษทั สิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ดงักลำ่ว 

   ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำ 

   ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ลงมติ อนุมตัิงบการเงินส าหรบัปีของบรษิทั สิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าวตามท่ีประธาน

เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

- เหน็ดว้ยจ านวน 246,020,689 เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.9742  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- ไม่เหน็ดว้ยจ านวน    63,600  เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0258  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีงจ านวน      0    เสยีง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- จ านวนบตัรเสยี       0  ใบ   คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระที ่ 4 พจิำรณำและอนุมตัิเรื่องกำรไม่จดัสรรก ำไรสุทธิและกำรงดจำ่ยเงนิปนัผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2563 

   ประธำนไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่ำบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลและแสดงรำย ละเอียดอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 

2563 หวัขอ้ที ่11 หนำ้ที ่97 ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ พรอ้มแถลงว่ำตำมงบกำรเงนิของบริษทัสิ้นสุด ณ 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยงัมขีำดทุนสะสม ซึ่งตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และขอ้บงัคบั

ของบริษทั ขอ้ 48 บริษทัไม่สำมำรถจดัสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปนัผลได ้คณะกรรมกำร

จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิกำรไม่จดัสรรก ำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและอนุมตัิกำรงดจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่                

ผูถ้อืหุน้ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ประจ ำปี 2563 

   ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำ 

   ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมตัิการไม่จดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิการ

งดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 ตามที่ประธานเสนอดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

- เหน็ดว้ยจ านวน   246,084,289 เสยีง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- ไม่เหน็ดว้ยจ านวน        0   เสยีง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  00.0000 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีงจ านวน       0    เสยีง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- จ านวนบตัรเสยี        0    ใบ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ    00.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระที ่ 5 พจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ 

   ประธำน ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั มำตรำ 71 และตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 

ก ำหนดว่ำ เมือ่มกีำรประชมุสำมญัประจ ำปีทุกคร ัง้ กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมหรือใกลเ้คียงจะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง โดยพจิำรณำ

จำกกรรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ในกำรประชมุครำวนี้ มกีรรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ด ทีจ่ะตอ้ง 

 

10   บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

สิ่งที่สง่มำดว้ย 1 (ต่อ) 



 

ออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน  3 ท่ำน คือ นำยพชิญพงศ ์ ณ  บำงชำ้ง นำยกมลศกัดิ์ พนัธุเสน  และนำยสวำสดิ์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ ซึง่กรรมกำร    

ทีอ่อกจำกต ำแหน่งท ัง้ 3 ท่ำนนี้มสีทิธิรบัเลอืกกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีได ้โดยผูท้ีจ่ะไดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษทั จะตอ้ง

เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัิครบถว้นตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศของ                       

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รำยละเอยีดและขอ้มลูพรอ้มนิยำมกรรมกำรอสิระ ปรำกฏตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 3 ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่          

ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ ทัง้นี้  คณะกรรมกำรของบริษทัไดพ้จิำรณำอย่ำงรอบคอบระมดัระวงัแลว้มคีวำมเหน็วำ่                

นำยพชิญพงศ ์ ณ บำงชำ้ง นำยกมลศกัดิ์ พนัธุเสน และนำยสวำสดิ์  ปุ้ยพนัธวงศ ์  มคีุณสมบติัเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษทั                       

ท ัง้เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์สูง มส่ีวนร่วมในกำรบริหำรงำนของบรษิทัอย่ำงมปีระสทิธิภำพ รวมท ัง้เพือ่ใหเ้กิด

ควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน ดงันัน้   จงึเหน็สมควรทีจ่ะเลอืกกรรมกำรท ัง้ 3 ท่ำนดงักลำ่วกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ

บริษทัอกีวำระหนึ่ง โดยมรีำยละเอยีดและขอ้มลูของกรรมกำร ปรำกฏตำมเอกสำรทีไ่ดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  

   ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำ 

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเลือกกรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวขา้งตน้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีก

วาระหน่ึงตามท่ีประธานเสนอมา  (โดยกรรมการที่ถือหุน้ของบริษทั ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี)  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1) นายพิชญพงศ ์ณ บางชา้ง 

- เหน็ดว้ยจ านวน   246,015,689   เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  99.9721 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- ไม่เหน็ดว้ยจ านวน      63,600   เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0258 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีงจ านวน      5,000  เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0020 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- จ านวนบตัรเสยี        0     ใบ  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธ ิออกเสยีงลงคะแนน 

2) นายกมลศกัด์ิ พนัธุเสน 

- เหน็ดว้ยจ านวน  247,333,789 เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.9743 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- ไม่เหน็ดว้ยจ านวน     63,700  เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0257 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีงจ านวน       0  เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- จ านวนบตัรเสยี        0 ใบ  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

3) นายสวาสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์

- เหน็ดว้ยจ านวน  247,333,789 เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.9743  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- ไม่เหน็ดว้ยจ านวน    63,700  เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0257  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีงจ านวน     0  เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  00.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- จ านวนบตัรเสยี         0    ใบ   คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  00.0000  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ดงันัน้ กรรมการของบริษทัจึงมีจ านวน 7 ท่าน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

  1) นายประชา  เหตระกูล 

  2) นายพิชญพงศ ์ณ บางชา้ง 

  3) นายปรีชา  เศขรฤทธิ์ 

  4) นายกมลศกัด์ิ  พนัธุเสน 

  5) นายสวาสด์ิ  ปุ้ยพนัธวงศ ์ 

  6) นางพูนทรพัย ์ อศัวนภากาศ  

  7) นางสาวจนัทรกานต ์ ศรีสวสัด์ิ 
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วำระที ่ 6 พจิำรณำและอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

      ประธำนไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 15 ไดก้ ำหนดว่ำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมมติของที่ประชุมผูถ้อืหุน้  ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง 

ไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมำประชุม คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอให ้             

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำ และลงมติอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั 

     ส ำหรบัปี 2564 ค่ำตอบแทนดงักล่ำวประกอบดว้ย เงนิบ ำเหน็จกรรมกำร เงนิเดือนและโบนสัของกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

รวมท ัง้ใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถก ำหนดผลประโยชนอ์ื่นแก่กรรมกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้  กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

นอกจำกจะพิจำรณำจำกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรที่เพิ่มขึ้นแลว้  ยงัพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษทั            

ภำวะเศรษฐกิจและผลประกอบกำรของบริษทั โดยคณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำอย่ำงรอบคอบแลว้ เห็นควรใหก้ ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรส ำหรบัปี 2564 เป็นจ ำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ลำ้นบำท เท่ำกบัปี 2563 และบริษทัไดจ้ดัส่งรำยละเอียดค่ำตอบแทน

กรรมกำรใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำเป็นกำรลว่งหนำ้แลว้ ปรำกฏตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 4 ในหนงัสอืเชญิประชมุ  

    คุณนิธิภูมิ  ดุรงคว์ฒันำ (ผูถ้ือหุน้) ไดข้อสอบถำมถึงเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนของบริษทัลูก GMS Power               

ในปี 2564 จำกกำรที่สภำพอำกำศมฝีนตกมำกขึ้น ท ำใหบ้ริษทัฯ มปีริมำณน ำ้กกั เก็บไวเ้พยีงพอ ส่งผลใหป้ริมำณขำยไฟฟ้ำมำกขึ้น

หรือไม่  

        กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ ในส่วนกำรด ำเนนิธุรกิจโรงไฟฟ้ำของ GMS Power นัน้ขอให ้                 

ม.ล. พรรณวด ีวรวรรณ เป็นผูช้ี้แจง 

    ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญฝ่่ำยกำรเงนิ บริษทั จ ีเอม็ เอส เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน)  ไดช้ี้แจง

ต่อทีป่ระชมุดงันี้ 

➢ ในปี 2563 บริษทัฯ มผีลประกอบกำรทีค่่อนขำ้งด ีเพรำะไดร้บัส่วนแบ่งเงนิปนัผลจำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 2 โครงกำร คือ  

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ เทิน หนิบูน ในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว สบืเนื่องจำกปริมำณน ำ้ในเขือ่นมจี ำนวน

เพยีงพอ ท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถผลติไฟฟ้ำและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไดเ้ต็มที ่ ท ัง้ยงัสำมำรถกกัเก็บปริมำณน ำ้ฝนไดป้ระมำณรอ้ยละ                   

เจ็ดสบิสอง (72 %) ของเขือ่น เพือ่น ำมำใชใ้นกำรผลติไฟฟ้ำ  เพื่อจ ำหน่ำยใหก้บัประเทศไทย ในปี 2564 ช่วงเดอืนมกรำคม - มนีำคม 

ซึง่เป็นช่วงทีม่กีำรใชไ้ฟฟ้ำในปริมำณมำก ส ำหรบัปี 2564 จำกกำรคำดกำรณ์ว่ำฝนจะตกเรว็กว่ำปีทีผ่่ำนมำ และไม่มภีำวะฝนทิ้งช่วง 

บริษทัฯ จงึคำดว่ำผลประกอบกำรน่ำจะด ีแต่ก็ขึ้นอยู่กบัปริมำณน ำ้ฝนในช่วงครึ่งหลงัของปีดว้ย 

➢ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมบางบ่อ ในจงัหวดัสมทุรปรำกำรไดเ้ปิดด ำเนินกำรปกติไม่มกีำรปิดเพือ่ซ่อมบ ำรุงใหญ่ 

    ประธำนไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำส ำหรบัค ำถำมของคุณชญำนว์ตั คำรำวะวฒันำ ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้อบถำมเขำ้มำในวำระนี้              

ขอน ำไปตอบในวำระที ่8  

     ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำ 

    ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติอนุมตัิใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินปีละไม่เกิน 14 

ลา้นบาท รวมทัง้ใหค้ณะกรรมการสามารถก าหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการไดต้ามความเหมาะสมตามที่ประธานเสนอ                 

(โดยกรรมการที่ถือหุน้ของบริษทัฯ ไดง้ดออกเสยีงในวาระน้ี) ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ      

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามรายละเอียดดงัน้ี  

- เหน็ดว้ยจ านวน   234,739,089   เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ    94.8834   ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

- ไม่เหน็ดว้ยจ านวน     0     เสยีง  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000   ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

- งดออกเสยีงจ านวน 12,658,400  เสยีง   คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ    05.1166   ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

- จ านวนบตัรเสยีง      0     ใบ     คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 00.0000    ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วำระที ่ 7 พจิำรณำและอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 

             ประธำนไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ทีป่ระชมุจะตอ้งลงมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

ของบริษทั ส ำหรบัปี 2564 นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดน้ ำเสนอและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของบริษทัแลว้ เห็นควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ นำงสำววรรญำ  พทุธเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4387 หรือ  
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นำงสำววรำภรณ์    อินทรประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบยีน 7881 หรือ นำงสำวชลทชิำ  เลศิวไิล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต

เลขทะเบยีน 12258 แห่งบริษทั ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปี  2564  ท ัง้นี้  

ผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อที่เสนอ บริษทั  ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จ ำกดั ไม่มคีวำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัย่อย / 

ผูบ้ริหำร / ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว และเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พิจำรณำอนุมตัิค่ำสอบบญัชี

ประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงนิ 1,490,000.- บำท (หนึ่งลำ้นสี่แสนเกำ้หมื่นบำทถว้น) เป็นจ ำนวนเดียวกบัปี 2563 โดยบริษทัฯ ได ้

จดัส่งขอ้มูลเกี่ยวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จ ำกดั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหนำ้แลว้ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 5 

ของหนงัสอืเชญิประชมุ 

           ประธำนเสนอใหท้ีป่ระชมุร่วมพจิำรณำ 

      ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 โดย

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงนิจ านวน 

1,490,000.- บาท (หน่ึงลา้นสีแ่สนเกา้หมื่นบาทถว้น)  ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ 

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

- เหน็ชอบจ านวน 247,397,489  เสยีง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  100.0000   ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- คดัคา้นจ านวน    0  เสยีง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  00.0000   ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- งดออกเสยีงจ านวน      0  เสยีง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ   00.0000   ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- จ านวนบตัรเสยี       0   ใบ    คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ    00.0000   ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระที ่ 8 พจิำรณำเรื่องอืน่ ๆ 

   ประธำนไดแ้ถลงว่ำวำระที่ 8 นี้  ไม่ไดก้ ำหนดเรื่องส ำหรบักำรพิจำรณำไวเ้ป็นพเิศษ ซึ่งตำมกฎหมำยหำกผูถ้ือหุน้ประสงค์     

จะพจิำรณำเรื่องอื่นที่มิไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมจะตอ้งใหผู้ถ้ือหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุน้             

ทีจ่  ำหน่ำยแลว้ท ัง้หมดของบริษทั เสนอต่อทีป่ระชมุใหพ้จิำรณำเรื่องนัน้ๆ  และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมเรื่องทีอ่ยู่ในควำมสนใจ 

   คุณชญำน์วตั คำรวะวฒันำ  ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมเกี่ยวกบัแนวทำงกำรด ำเนินงำนและแผนงำนในอนำคตทัง้ในส่วนนิคม

อตุสำหกรรมเกตเวย ์ซติี้ และธุรกิจโรงไฟฟ้ำของ GMS Power   

   กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดม้อบให ้ม.ล. พรรณวด ีวรวรรณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ฝ่ำยกำรเงนิ บริษทั จ ีเอม็ เอส เพำเวอร์

จ ำกดั (มหำชน) ตอบขอ้ซกัถำมเรื่องแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ GMS Power   

   ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ฝ่ำยกำรเงนิ บริษทั จ ี เอม็ เอส เพำเวอรจ์ ำกดั (มหำชน)                      

(“GMS Power”) ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชมุดงันี้  

   - ภำพรวมของธุรกิจพลงังำนในประเทศไทย คำดว่ำในอกี 5 ปี ขำ้งหนำ้จะเป็นยุคของพลงังำนทำงเลอืก โดยภำครฐัพยำยำม

สนบัสนุนโครงกำร Eastern Economic Corridors (EEC) ในแถบจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  มคีวำมพยำยำมทีจ่ะท ำโรงงำน Solar Power 

ก ำลงัผลติประมำณ 500 เมกะวตัต ์ 

   GMS Power ไดพ้ยำยำมศึกษำหำแนวทำงลงทุนใหม่ ๆ อำท ิ โครงกำร Solar Cell Hybrid จำกเขือ่นในสำธำรณรฐั

ประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยใชเ้ขือ่น เทนิ หนิบูน เป็นฐำนในกำรผลติไฟฟ้ำ ซึง่อำจขำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ประเทศสำธำรณรฐัสงัคมนิยม

เวยีดนำมซึง่มคีวำมตอ้งกำรสูง และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติเวยีดนำมก็มศีกัยภำพในกำรซื้อ หรือแมแ้ต่ควำมสนใจในกำรจะเขำ้ไปร่วม

ลงทุนเก่ียวกบักำรสรำ้ง National Grid ซึง่เป็นธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่องกบัธุรกิจกำรผลติไฟฟ้ำ  

   ส ำหรบักำรลงทุนในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำนัน้ ปจัจบุนัไดช้ะลอไว ้ สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ    

โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ (COVID-19) และกำรรฐัประหำรทีผ่่ำนมำ 

   คุณนิธิภูมิ  ดุรงคว์ฒันำ  ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมถงึแผนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัโรงไฟฟ้ำบำงบ่อ หลงัหมดสญัญำสมัปทำน และ

ขอทรำบถงึแผนกรณีเลกิกิจกำร จะปนัผลเงนิสดคืน GMS Power  ท ัง้หมด หรือจะน ำเงนิไปลงทุนต่อและขอทรำบจ ำนวนเงนิสด

คงเหลอืของโครงกำรโรงไฟฟ้ำบำงบ่อ 
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  กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุขอให ้ม.ล. พรรณวด ีวรวรรณ เป็นผูต้อบค ำถำมนี้ 

   ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญฝ่่ำยกำรเงนิ บรษิทั จ ี เอม็ เอส เพำเวอร ์ จ ำกดั (มหำชน) ไดช้ี้แจง     

ต่อทีป่ระชมุดงันี้ 

   กรณีของโรงไฟฟ้ำบำงบ่อนี้ เมือ่ครบก ำหนดสญัญำสมัปทำนในเดอืนมนีำคม ปี 2566 แลว้ หำกไม่ไดร้บักำรต่อสญัญำจำกกำร

ไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ (แนวโนม้น่ำจะไม่มกีำรต่อสญัญำ) ก็จะเลกิกิจกำรและท ำกำรช ำระบญัชขีองบริษทั อสีเทริน์ เพำเวอร ์แอนด ์อเิลค็ทริค 

จ ำกดั ซึง่เป็นบริษทัฯ ทีด่  ำเนนิโครงกำรนี้ เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำเก่ำและเงนิอื่น ๆ จะคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมท ัง้ GMS Power 

ดว้ย ซึง่ GMS Power จะหำโอกำสในกำรลงทุนต่อไป  

   ส ำหรบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำบำงบ่อนี้ ตำมงบงบกำรเงนิของปี 2563 บริษทัฯ ผูด้  ำเนนิโครงกำรมเีงนิสดคงเหลอืจ ำนวน  

550,000,000.-  บำท ในปจัจบุนันี้มเีงนิสดเพิม่ขึ้น ท ัง้นี้ เพรำะมกีำรช ำระหนี้ เงนิกูท้ ัง้หมดเรียบรอ้ยแลว้ ฉะนัน้จงึน ำรำยไดจ้ำกกำรขำย

ไฟฟ้ำท ัง้หมดมำปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยกำรน ำส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในลกัษณะจ่ำยเงนิปนัผลทุกปี และมกีำรลดทุนดว้ย ซึง่กำรจะจ่ำย 

เงนิปนัผลไดน้ัน้ บริษทัฯ จะตอ้งมกี ำไรสะสม แต่บรษิทัฯ ไมม่กี ำไรสะสม จงึท ำกำรลดทุนเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและตำมบรรทดั

ฐำนของ BOI ซึง่เป็นผูส่้งเสริมกำรลงทุนอยู่ขณะนัน้  

   คุณนิธิภูมิ  ดุรงคว์ฒันำ  ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมถงึเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของนิคมอตุสำหกรรมเกตเวย ์ ซติี้   ในปี 2564         

มแีผนกำรขำยกี่ไร่และมแีผนด ำเนนิงำนในส่วนรำยไดเ้กี่ยวกบักำรบริกำรอย่ำงไร 

   กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมดงันี้ 

➢ รำยไดข้องนิคมอตุสำหกรรมเกตเวย ์ซติี้  (“นิคมฯ”) ซึง่บรษิทั เอม็ ด ี เอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูด้  ำเนินโครงกำรนัน้มรีำยได ้

หลกัจำกกำรขำยทีด่นิ และกำรใหบ้ริกำรระบบสำธำรณูปโภคภำยในนคิมฯ ตัง้แต่ปี 2563 ถงึปจัจบุนัไดร้บักำรอนุมตัิจำกกำรนิคม

อตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ใหท้ ำกำรเพิม่พื้นทีข่ำยจ ำนวนประมำณ 200 ไร่ ปจัจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรดำ้นเอกสำร 

➢ ส ำหรบัแผนกำรขำยทีด่นินัน้ ในภำพรวมไดว้ำงแผนทีจ่ะขำยปีละ 50 ไร่ ในไตรมำสทีห่นึ่งของปี 2564 มยีอดทีข่ำยทีด่นิประมำณ 

30 ไร่แลว้ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำอยู่อกีจ ำนวนหนึ่ง โดยสรุปบริษทัฯ มภีำพรวมกำรขำยทีด่นิอยู่ในเกณฑท์ีด่ี 

➢ ส่วนของงำนใหบ้ริกำรระบบสำธำรณูปโภคภำยในนคิมฯ นัน้ ขึ้นอยู่กบัจ ำนวนของลูกคำ้ทีม่ำใชบ้ริกำร หำกจ ำนวนลูกคำ้เพิม่มำก

ขึ้น ก็จะมรีำยไดใ้นส่วนนี้ เพิม่ขึ้นตำมไปดว้ย 

   คุณนิธิภูมิ  ดรุงคว์ฒันำ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมถงึแผนกำรช ำระหนี้จำกกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้ กำรช ำระหนี้จะหมดลงเมือ่ใด 

และบริษทัมแีผนจะลำ้งขำดทนุสะสมเมือ่ใด 

   กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมดงันี้ 

จำกกำรเจรจำกบัเจำ้หนี้ บริษทัฯ ไดร้บักำรผ่อนเวลำช ำระหนี้ภำยใตก้ำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้  เป็นจ ำนวนหนี้ประมำณ 353,000,000.- 

บำท ซึง่บริษทัฯ มแีผนทีจ่ะช ำระหนี้จ ำนวนดงักลำ่วดงันี้ 

➢  1) หนี้จ ำนวน 30 %  จะช ำระในเดอืนกนัยำยน 2564  

  2) หนี้จ ำนวน 70 %  จะช ำระในตน้ปี 2565 

  ดงันัน้ ในตน้ปี 2565 บริษทั ฯ จะช ำระหนี้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้ของหนี้ท ัง้หมด 

➢ กรณีกำรลำ้งขำดทุนสะสมนัน้คณะกรรมกำรบริษทัไดห้ำรือเกี่ยวกบัเรื่องนี้ เป็นระยะ ๆ โดยพยำยำมหำจงัหวะและแนวทำงทีเ่หมำะสม

ซึง่มอีงคป์ระกอบหลำยอย่ำง ก่อนทีจ่ะด ำเนินกำร โดยจะด ำเนนิกำรลำ้งขำดทุนสะสมเมือ่ถงึเวลำ และหำแนวทำงทีเ่หมำะสมได ้

   คุณนิธิภูมิ ดุรงคว์ฒันำ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมกรณีกำรขำยซำกของโรงไฟฟ้ำบำงบ่อ เมือ่เลกิกิจกำรจะขำยไดจ้ ำนวนเท่ำใด 

   กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุขอให ้ม.ล. พรรณวด ีวรวรรณ เป็นผูต้อบค ำถำมนี้ 

   ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญฝ่่ำยกำรเงนิ บริษทั จ ีเอม็ เอส เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) ไดต้อบขอ้

ซกัถำมว่ำในปจัจบุนัยงัไม่ทรำบขอ้มลูทีช่ดัเจน เพรำะอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำของทีป่รึกษำทีว่่ำจำ้งมำเพือ่ด ำเนนิกำรกำรนี้ เนื่องจำก

โรงไฟฟ้ำบำงบ่อตัง้อยู่บนพื้นทีเ่ช่ำ จงึตอ้งรื้อถอนเมือ่หมดสญัญำสมัปทำนในปี 2566 

  คุณนิธิภูมิ  ดุรงคว์ฒันำ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมในประเดน็ พื้นทีท่ีย่งัไม่ไดพ้ฒันำในนิคมอตุสำหกรรมเกตเวย ์ซติี้ มจี ำนวนกี่ไร่ 

     

 

 

สิ่งที่สง่มำดว้ย 1 (ต่อ) 

14     บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 



   

 

   กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมว่ำพื้นทีท่ีม่ศีกัยภำพในกำรน ำมำพฒันำและเพิม่พื้นทีข่ำยในนิคมฯ นัน้ตอ้งเป็นพื้นที่          

ทีอ่ยู่ติดกบันิคมฯ นอกจำกพื้นทีท่ีไ่ดร้บัอนุมตัิใหเ้พิม่จ ำนวน 200 ไร่แลว้ ยงัมพีื้นทีป่ระมำณ 500 ไร่ ทีค่ำดว่ำมศีกัยภำพใน                     

เชงิอตุสำหกรรม และมพีื้นทีอ่กีประมำณ 500 ไร่ ทีม่ศีกัยภำพในเชงิพำณิชย ์

   

   ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเขำ้สู่กำรพจิำรณำ และไม่มผูีส้อบถำมเพิม่เติม ประธำนกลำ่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ และกลำ่วปิดประชมุ  

   ปิดประชมุเวลำ 11.02 น. 

 

             

                                ......................................................................... 

                          (นำยประชำ เหตระกูล) 

                                  ประธำนทีป่ระชมุ 

 

ขอรบัรองว่ำถูกตอ้ง และมผีลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบูรณ ์

 

 

........................................................................... ............................................ 

(นำยพชิญพงศ ์ณ บำงชำ้ง)    (นำงพูนทรพัย ์อศัวนภำกำศ) 

กรรมกำร บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
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สิ่งที่สง่มำดว้ย 1 (ต่อ) 



 

 

 

คุณสมบตัิตอ้งหำ้ม 

1. ไม่มปีระวตัิกำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท ำโดยทุจริต 

2. ไม่มปีระวตัิกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

• เขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 คร ัง้ จำกท ัง้หมด 1 คร ัง้ 

• เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 จ ำนวน 10 ครัง้ จำกท ัง้หมด 10 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ขอ้มูลของกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระและเสนอใหท้ี่ประชุม 

                   ผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัอกีวำระหน่ึง 

ช่ือ-สกลุ นำยประชำ   เหตระกูล 

อำยุ 80 ปี 

ต ำแหน่งปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร, ประธำนกรรมกำร 

บริหำร,กรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมผูกพนั 

บริษทั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั(%) 2.641 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร ไม่ม ี

วฒุิกำรศึกษำสูงสุด B.S., Mechanical Eng., Batter Sea College of Advanced 

Technology, England 

กำรอบรมเกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่และทกัษะของ

กำรเป็นกรรมกำร 

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2516 - ปจัจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษทั สีพ่ระยำกำรพมิพ ์จ ำกดั 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำย ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระท ำผิด ไม่ม ี

ประวัติกำรกระผิดทำงกฎหมำยอำญำ ใน

ระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ 

ไม่ม ี

กำรมีส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมที่พจิำรณำ

ในคร ัง้น้ี 

วำระที ่5 เรื่องกำรเลอืกตัง้กรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ 

วำระที ่6 เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร 

16           บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

สิ่งที่สง่มำดว้ย 3  

 



 

 

 

คุณสมบตัิตอ้งหำ้ม 

1. ไม่มปีระวตัิกำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท ำโดยทุจริต 

2. ไม่มปีระวตัิกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

• เขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 คร ัง้ จำกท ัง้หมด 1 คร ัง้ 

• เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 จ ำนวน 10 ครัง้ จำกท ัง้หมด 10 ครัง้ 

• เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2564 จ ำนวน 4 คร ัง้จำกท ัง้หมด 4 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

                                 ขอ้มูลของกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระและเสนอใหท้ี่ประชุม 

                         ผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัอกีวำระหน่ึง 

ช่ือ-สกลุ นำงสำวจนัทรกำนต ์  ศรีสวสัดิ์ 

อำยุ 53 ปี 

ต ำแหน่งปจัจุบนั กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั(%) 0.0012 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร ไม่ม ี

วฒุิกำรศึกษำสูงสุด - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ University of new  

Hampshire 

- ปริญญำตรคีณะรฐัศำสตร ์ภำคกำรคลงั จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

กำรอบรมเกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่และทกัษะของ

กำรเป็นกรรมกำร 

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน - 2549-2561 กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบบริษทั ไวท้ก์รุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

- 2545-2557 ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิ บริษทั สวสัด ีแอนด ์วรบรุี จ ำกดั 

- 2537-2544 นกัวเิครำะห ์บรษิทั เอส.ซ.ีเอม็.บ.ี จ ำกดั 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำย ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระท ำผิด ไม่ม ี

ประวัติกำรกระผิดทำงกฎหมำยอำญำ ใน

ระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ 

ไม่ม ี

กำรมีส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมที่พจิำรณำ

ในคร ัง้น้ี 

วำระที ่5 เรื่องกำรเลอืกตัง้กรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ 

วำระที ่6 เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร 
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สิ่งที่สง่มำดว้ย 3 (ต่อ) 

 



 

 

 

คุณสมบตัิตอ้งหำ้ม 

 1. ไม่มปีระวตัิกำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท ำโดยทุจริต 

 2.  ไม่มปีระวตัิกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

•  เขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 คร ัง้ จำกท ัง้หมด 1 ครัง้ 

•  เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 จ ำนวน 10 ครัง้ จำกท ัง้หมด 10 คร ัง้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

                               ขอ้มูลของกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระและเสนอใหท้ี่ประชุม 

                       ผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัอกีวำระหน่ึง 

ช่ือ-สกลุ นำงพูนทรพัย ์  อศัวนภำกำศ 

อำยุ 67 ปี 

ต ำแหน่งปจัจุบนั กรรมกำร, กรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั 

 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั(%) 0.001 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร ไม่ม ี

วฒุิกำรศึกษำสูงสุด - ศิลปศำสตรบณัฑติ มหำวทิยำลยัรำชภฎัสวนสุนนัทำ 

กำรอบรมเกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่และทกัษะของ

กำรเป็นกรรมกำร 

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 

- Director Certification Program (DCP) ปี 2554 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ 

- กรรมกำร บรษิทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์โซลำ่ เอ จ ำกดั 

- กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวุโส (ธุรกำร) บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์

จ ำกดั (มหำชน) 

- 2519-2532 ฝ่ำยบุคคล บริษทั ซมัมทิ คอมพวิเตอร ์จ ำกดั 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำย ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระท ำผิด ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระผิดทำงกฎหมำยอำญำ  

ในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ 

ไม่ม ี

กำรมีส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมที่พจิำรณำ

ในคร ัง้น้ี 

วำระที ่5 เรื่องกำรเลอืกตัง้กรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ 

วำระที ่6 เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร 

18           บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
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(เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่5) 

นิยำมกรรมกำรอสิระ 

  บริษทัไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษทั ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ก.ล.ต. และ

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยกรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรที่ไม่ไดบ้ริหำรจดักำรบริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทั มีควำมอิสระจำก            

คณะผูบ้ริหำร และผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือ 

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

1. คุณสมบตัิประกำรส ำคญัของกรรมกำรอสิระ รวมถงึ 

 -  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ                

นิติบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยนบัรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมกำรอสิระ รำยนัน้ๆ ดว้ย 

 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ไดร้บัเงนิเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ ำนำจ -

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรือ  นิติบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

 - ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส                 

พี่นอ้ง และบุตร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้ริหำร หรือผูม้อี  ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

 - ไม่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้             

ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมท ัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่

กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ริหำรของผูท้ี่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี

ควำมขดัแยง้ 

 - ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือ ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ             

ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ ท ัง้นี้  

ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือ

หุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย 

 - ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือ   ผูถ้ือหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

 - ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

2. กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอสิระ 

  คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูส้รรหำ และคดัเลอืกบุคคลที่มีคุณสมบตัิที่เหมำะสมที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ และ      

มขี ัน้ตอนในกำรตรวจสอบคุณสมบตัิกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง แลว้จึงน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ                 

เมือ่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษทั แลว้จงึน ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  
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(เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่6) 

รำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 เนื่องจำกปจัจุบนั บริษทัยงัไม่มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   อย่ำงไรก็ตำมในกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทัในปี 2565 ไดผ่้ำนกำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบจำกทีป่ระชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบและทีป่ระชมุ

คณะกรรมกำรบริษทั โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกบัภำระหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่ไดร้บั

มอบหมำย ผลกำรปฏบิตัิงำนของกรรมกำร ซึ่งค ำนึงถงึผลประกอบกำรของบริษทั รวมท ัง้ภำวะเศรษฐกิจโดยรวม  เพื่อประโยชน์ -

สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั โดยหลกักำรดงักล่ำวเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกนักบักำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2564 

ค่ำตอบแทนดงักล่ำวประกอบดว้ย เงนิบ ำเหน็จกรรมกำร เงนิเดือน โบนสั และค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร และ

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรตรวจสอบ โดยมรีำยละเอยีดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ในปี 2564 ดงันี้ 

 (1)  เงนิบ ำเหน็จของประธำนกรรมกำร  

   เป็นจ ำนวนเงนิ 140,000.- บำทต่อปี 

 (2)  เงนิบ ำเหน็จของกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 7 ท่ำน 

   เป็นจ ำนวนเงนิท่ำนละ 120,000.- บำทต่อปี 

 (3)   ค่ำตอบแทนของกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 ท่ำน 

  -  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน เป็นจ ำนวนเงนิท่ำนละ 80,000.- บำท 

  -  กรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน เป็นจ ำนวนเงนิท่ำนละ 60,000.- บำท 

 (4)  เงนิเดอืนและโบนสัของกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 3 ท่ำน 

  เป็นจ ำนวนเงนิรวม 6,768,450.- บำท 

ผลประโยชน์อืน่ๆ 

  -  กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เป็นจ ำนวนเงนิรวม 191,568.- บำท 

  - เงนิตอบแทนพเิศษคณะกรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหำร เป็นจ ำนวนเงนิรวม 500,000.- บำท 

  ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำและอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั

ประจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนเงนิปีละไม่เกิน 14 ลำ้นบำท โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ท ัง้นี้  กรณีที่

คณะกรรมกำรอำจตอ้งก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อย หำกมีกำรแต่งตัง้เพิ่มเติม หรือก ำหนดผลประโยชนอ์ื่น

ใหแ้ก่กรรมกำรตำมควำมเหมำะสม ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั จะร่วมกนัพิจำรณำและก ำหนด     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมท ัง้หมดใหอ้ยู่ภำยในจ ำนวนเงนิไม่เกิน 14 ลำ้นบำท ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัิจำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
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(เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำวำระที ่7) 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

1. ช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะขออนุมติัแต่งตัง้และส ำนักงำนสอบบญัชีท่ีสงักดั 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก ำหนดใหท้ีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ

ก ำหนดค่ำสอบบญัชขีองบริษทัทุกปี คณะกรรมกำรบริษทัโดยกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุ             

ผูถ้อืหุน้ พจิำรณำอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชตีำมรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัประจ ำปี 2565 

 1.  นำงสำววรรญำ พทุธเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4387 

   ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ีจ ำกดั 

 2.  นำงสำววรำภรณ์ อนิทรประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 7881 

   ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ีจ ำกดั 

 3.  นำงสำวชลทชิำ เลศิวไิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 12258 

   ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ีจ ำกดั 

 4.  นำงสำววรำภรณ ์พนัธุภ์กัดนุีพงษ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 12261 

   ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ีจ ำกดั 

นำงสำววรำภรณ ์พนัธุภ์กัดนุีพ  ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชตีำมรำยชื่อทีเ่สนอ บริษทั ซ ี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ี จ ำกดั ไม่มคีวำมสมัพนัธ ์ หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั / 

บริษทัย่อย / ผูบ้ริหำร / ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลำ่วแต่อย่ำงใด 

2. จ ำนวนปี ท่ีผูส้อบบญัชีรำยนั้นเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

➢ นำงสำววรรญำ พทุธเสถยีร ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ีดบัเบิ้ลยูดบัเบิ้ลยู พ ีจ ำกดั ไดร้บักำรเสนอชื่อขออนุมตัิเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัในปี 2565 เป็นปีทีห่ก 

➢ นำงสำววรำภรณ์ อนิทรประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ี จ ำกดั ไดร้บักำรเสนอชื่อขออนุมตัิเป็น                

ผูส้อบบญัชขีองบริษทัในปี 2565 เป็นปีทีแ่ปด 

➢ นำงสำวชลทชิำ เลศิวไิล ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ีดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ีจ ำกดั ไดร้บักำรเสนอชื่อขออนุมตัิเป็นผูส้อบบญัชขีอง

บริษทัในปี 2565 เป็นปีทีส่อง 

➢ นำงสำววรำภรณ์ พนัธุภ์กัดนุีพงษ ์ ผูส้อบบญัชจีำกบริษทั ซ ี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พ ี จ ำกดั ไดร้บักำรเสนอชื่อขออนุมตัิเป็น                

ผูส้อบบญัชขีองบริษทัในปี 2565 เป็นปีแรก 

3. ระบุว่ำผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอใหแ้ต่งตัง้คร ัง้น้ีเป็นผูส้อบบญัชีสงักดัเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม 

  ผูส้อบบญัชทีีจ่ะเสนอใหแ้ต่งตัง้โดยที่ประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ เป็นผูส้อบบญัชสีงักดัเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย/

บริษทัร่วม 

4. ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 (ก) ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชทีีจ่ะขออนุมตัิในครัง้นี้ 

  คณะกรรมกำรบริษทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ พจิำรณำอนุมตัค่ิำสอบบญัชขีองบริษทัประจ ำปี 2565               

เป็นจ ำนวนเงนิ 1,590,000.- บำท เพิม่ขึ้นจำกปี 2564 เป็นจ ำนวนเงนิ 100,000.- บำท เนื่องจำกปริมำณงำนทีเ่พิม่มำกขึ้น 

 (ข) ขอ้มลูเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชบีริษทั 

 • ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนปี 2564 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

  - ค่ำสอบบญัช ีเป็นจ ำนวนเงนิ 1,490,000.- บำท 

  - ค่ำบริกำรอืน่ ๆ (ค่ำพำหนะ ค่ำลว่งเวลำ ฯลฯ) เป็นจ ำนวนเงนิ 117,504.33 บำท 

5. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อกำรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืกเสนอผูส้อบบญัชแีละค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ ำปี 2565 และเหน็สมควร 

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ขออนุมตัิทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ โดยเหน็ควรเสนอผูส้อบบญัชตีำมรำยชื่อในขอ้ 1. เป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษทัประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชตีำมรำยละเอยีดในขอ้ 4. (ก) 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

อำกรแสตมป์ 20.- บำท 

หนังสอืมอบฉนัทะ 

เขยีนที ่............................................................... 

วนัที.่..............เดอืน.............................. พ.ศ.................... 

 (1) ขำ้พเจำ้...................................................................... สญัชำติ................. อยู่บำ้นเลขที.่................ ถนน ....................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์.......................... 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ ของบริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) โดยถอืหุน้จ ำนวนท ัง้สิ้น รวม...............หุน้ 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั....................เสยีง ดงันี้ 

หุน้สำมญั ...................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั............................... .................. เสยีง 

หุน้บุริมสทิธิ ................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั................................................. เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1) ชื่อ.................................................................................................... ......... อำยุ...........................................ปี 

อยู่บำ้นเลขที ่..........................ถนน........................................... ต ำบล/แขวง.............................................. .......... 

อ ำเภอ/เขต........................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์............ ........................... 

(2) ชื่อ............................................................................................... .............. อำยุ...........................................ปี 

อยู่บำ้นเลขที ่.............................. ถนน....................................... ต ำบล/แขวง........................... ............................ 

อ ำเภอ/เขต....................................... จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์............................ ................... 

(3) ชื่อ.............................................................................................................  อำยุ............................................ปี 

อยู่บำ้นเลขที ่......................... ถนน........................................ ต ำบล/แขวง............................................................ 

อ ำเภอ/เขต............................................. จงัหวดั.................................. รหสัไปรษณีย.์............... ............................ 

หรือ        นำยกมลศกัดิ์ พนัธุเสน กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (เป็นกรรมกำรอสิระ) อำยุ 86 ปี 

อยู่บำ้นเลขที ่4/501 หมู่ที ่4 ถนนเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240 

หรือ        นำยพชิญพงศ ์ณ บำงชำ้ง กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร (ไม่เป็นกรรมกำรอิสระ) อำยุ 64 ปี  อยู่บำ้นเลขที่ 94 หมู่ 9 

ต ำบลบำงชำ้ง อ ำเภออมัพวำ จงัหวดัสมทุรสงครำม 75110  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพื่อเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ ในกำรประชุมสำมญั             

ผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2565 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) ในวนัที่ 26 เมษำยน 2565                   

เวลำ 10.00 น. หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นดว้ย 

 (4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

  วำระที ่1 พจิำรณำและรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เมือ่วนัที ่20 พฤษภำคม 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 วำระที ่2 พจิำรณำและรบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2564 

   รบัทรำบ 

 วำระที ่3 พจิำรณำและอนุมตัิงบกำรเงนิส ำหรบัปีของบริษทัสิ้นสุด วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
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 วำระที ่4 พจิำรณำและอนุมตัิเรื่องกำรไม่จดัสรรก ำไรสุทธิและกำรงดจ่ำยเงนิปนัผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

   กำรเลอืกตัง้กรรมกำรรำยบุคคล 

▪ ชื่อกรรมกำร นำยประชำ เหตระกูล 

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

▪ ชื่อกรรมกำร นำงสำวจนัทรกำนต ์ศรสีวสัดิ์ 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

▪ ชื่อกรรมกำร นำงพนูทรพัย ์อศัวนภำกำศ 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 วำระที ่6 พจิำรณำและอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 วำระที ่7 พจิำรณำและอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำสอบบญัชปีระจ ำปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 วำระที ่8 เรื่องอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้   

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 (5) กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่ม่เป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่ำกำรลงคะแนนเสยีงนัน้ 

ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ 

 (6) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที ่            

ทีป่ระชมุมกีำรพจิำรณำ หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณี ทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรือเพิม่เติม

ขอ้เทจ็จริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

  กิจกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แต่ กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

        ลงชื่อ................................................. ..........................ผูม้อบฉนัทะ 

                    (...........................................................................)  

       ลงชื่อ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (...........................................................................) 

       ลงชื่อ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                    (...........................................................................) 

       ลงชื่อ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (...........................................................................) 
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หมำยเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้             

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรท ัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3. ในกรณีทีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพิม่เติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24             บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)     

สิ่งที่สง่มำดว้ย 6 (ต่อ) 

 



สิ่งที่สง่มำดว้ย 6 (ต่อ) 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที ่26 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น.  หรือ 

ทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่น 

 

 วำระที.่............... เรื่อง ........................................................................................................................  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 วำระที.่.................เรื่อง ........................................................................................................................  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 วำระที.่.................เรื่อง ........................................................................................................................  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้ 

ชื่อกรรมกำร .................................................................................................................  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมกำร ................................................................................................................. 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมกำร .......... .......................................................................................................  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมกำร .................................................................................................................  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมกำร ................... .............................................................................................. 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมกำร ........................... ............................................................................... ....... 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมกำร .................................................................................................................  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)       25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ขอ้มูลของกรรมกำรที่จะเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ                                                                                                                                                                                  

ช่ือ-สกลุ นำยกมลศกัดิ์   พนัธุเสน 

อำยุ 86 ปี 

ต ำแหน่งปจัจุบนั กรรมกำร 

กรรมกำรอสิระ 

ประธำนกำรตรวจสอบ 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั(%) 0 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร ไม่ม ี

วฒุิกำรศึกษำสูงสุด - พำณิชยศำสตรบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- บญัชบีณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- นิติศำสตรบ์ณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

กำรอบรมเกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่และทกัษะของกำร

เป็นกรรมกำร 

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน - 2549 - ปจัจบุนั กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั    

เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

- 2541 -ปจัจบุนั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต 

- 2535 - 2540 สรรพำกรจงัหวดัยะลำ สรรพำกรจงัหวดัสงขลำ สรรพำกรพื้นที ่

6 กรุงเทพมหำนคร 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำย ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระท ำผิด ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระผิดทำงกฎหมำยอำญำ  

ในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ 

ไม่ม ี

กำรมีสว่นไดเ้สยีในวำระกำรประชุม 

ท่ีพจิำรณำในคร ัง้น้ี 

วำระที ่6 เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร 

26       บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)        

สิ่งที่สง่มำดว้ย 7  

คุณสมบตัิตอ้งหำ้ม 

 1.  ไม่มปีระวตัิกำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท ำโดยทุจริต 

 2.  ไม่มปีระวตัิกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

• เขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 ครัง้ จำกท ัง้หมด 1 ครัง้ 

• เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 จ ำนวน 9 คร ัง้ จำกท ัง้ หมด 10 คร ัง้ 

• เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบปี 2564 จ ำนวน 4 คร ัง้ จำกท ัง้ หมด 4 ครัง้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ขอ้มูลของกรรมกำรที่จะเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ                                                                                                                                                                   

ช่ือ-สกลุ นำยพชิญพงศ ์  ณ   บำงชำ้ง 

อำยุ 64 ปี 

ต ำแหน่งปจัจุบนั กรรมกำร,  กรรมกำรผูจ้ดักำร และ 

กรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั 

สดัสว่นกำรถอืหุน้ในบริษทั(%) 0.002 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงผูบ้ริหำร ไม่ม ี

วฒุิกำรศึกษำสูงสุด วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ (ไฟฟ้ำ) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

กำรอบรมเกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่และทกัษะของ

กำรเป็นกรรมกำร 

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2555 - ปจัจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

2553-2555 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร บริษทั เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

2551-2552 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (นิคมอตุสำหกรรมเกตเวย ์ซติี้) 

2544 – 2550 ผูช่้วยรองกรรมกำรผูจ้ดักำร (วศิวกรรม) 

บริษทั เกตเวย ์ดเิวลลอปเมนท ์จ ำกดั  

2540 – 2543 ผูจ้ดักำรนิคมอตุสำหกรรมเกตเวย ์ซติี้ 

2523 – 2540 วิศวกรไฟฟ้ำ ฝ่ำยก่อสรำ้งโรงงำนไฟฟ้ำพลงัน ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต                 

แห่งประเทศไทย 

ขอ้พพิำททำงกฎหมำย ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระท ำผิด ไม่ม ี

ประวตัิกำรกระผิดทำงกฎหมำยอำญำ  

ในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ 

ไม่ม ี

กำรมีสว่นไดเ้สยีในวำระกำรประชุม 

ท่ีพจิำรณำในคร ัง้น้ี 

วำระที ่6 เรื่องตอบแทนกรรมกำร 

บริษทั เอ็ม ด ีเอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)        27 

สิ่งที่สง่มำดว้ย 7 (ต่อ) 

คุณสมบตัิตอ้งหำ้ม 

 1. ไม่มปีระวตัิกำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท ำโดยทุจริต 

 2.  ไม่มปีระวตัิกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

• เขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 คร ัง้ จำกท ัง้หมด 1 ครัง้ 

• เขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 จ ำนวน 9 คร ัง้ จำกท ัง้ หมด 10 คร ัง้ 

 

 



 

เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่มีสทิธิเขำ้ร่วมประชุม 

 

1. บุคคลธรรมดำ 

 1.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชำติไทย 

  (ก) บตัรประจ ำตวัของผูถ้อืหุน้ (ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรรำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวสิำหกิจ) 

  (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัที่รบัรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ ำตวั หรือหนงัสอื -

เดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 1.2 ผูถ้อืหุน้ชำวต่ำงประเทศ 

  (ก) หนงัสอืเดนิทำงของผูถ้อืหุน้ 

  (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงที่รบัรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ ำตวั หรือหนงัสอื -

เดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 

 2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

  (ก) หนงัสอืรบัรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

  (ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ทีร่บัรองส ำเนำถูกตอ้งของกรรมกำร

ผูม้อี  ำนำจทีไ่ดล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ ำตวั หรือหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

  (ก) หนงัสอืรบัรองนิติบุคคล  

  (ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)  ทีร่บัรองส ำเนำถูกตอ้งของกรรมกำร

ผูม้อี  ำนำจทีไ่ดล้งนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ ำตวั หรือหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ในกรณีของส ำเนำเอกสำรจะตอ้งมกีำรรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกเป็นเอกสำรที่จดัท ำขึ้นในต่ำงประเทศ  ควรมกีำรรบัรอง

ลำยมอืชื่อโดยโนตำรีพบัลคิ 

 บริษทั ขอสงวนสทิธิทีจ่ะผ่อนผนักำรยื่นแสดงเอกสำร หรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้ หรือผูแ้ทน ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ

เขำ้ร่วมประชมุแต่ละรำยตำมทีบ่ริษทัจะพจิำรณำเหน็เหมำะสม 

 ผูถ้อืหุน้ หรือผูม้อบฉนัทะ สำมำรถลงทะเบยีนและยื่นเอกสำรหรือหลกัฐำนเพือ่กำรตรวจสอบไดต้ำมช่องทำง  

Email : secretarycompany.mdx@gmail.com  ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 ตำมรำยละเอยีดทีป่รำกฏตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 10 

หวัขอ้ “ขอ้ปฏบิตัิส  ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉนัทะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28      บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)           

สิ่งที่สง่มำดว้ย 8 

mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com


ขอ้บงัคบั 

ของบริษทั เอม็ ดี เอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

(เฉพำะที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้) 

 

 ขอ้ 14.  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิีกำร ดงัต่อไปนี้ 

  (1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

  (2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ท ัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำร            

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

  (3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้ เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลอืกตัง้ ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีงเท่ำกนั เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะ

พงึม ีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขำด 

 ขอ้ 15. บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก ำหนด 

 ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมกำรของบริษทัไม่จ ำเป็นจะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั 

 ขอ้ 17. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทุกคร ัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอตัรำ 

ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3)   

   กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบริษทันัน้ ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

   กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลอืกเขำ้รบัต ำแหน่งอกีก็ได ้

 ขอ้ 32. กำรประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ        

ณ ทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรจะก ำหนด 

 ขอ้ 33. ใหม้กีำรประชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้อย่ำงนอ้ยปีละหนึ่งคร ัง้ กำรประชมุเช่นว่ำนี้ใหเ้รียกว่ำ “ประชมุสำมญั” กำรประชมุสำมญั

ดงักล่ำว ใหก้ระท ำภำยในสี่เดือนภำยหลงักำรสิ้นสุดรอบปีทำงกำรบญัชีของบริษ ัท กำรประชุมผูถ้ือหุน้ครำวอื่น ๆ ใหเ้รียกว่ำ                     

“ประชมุวสิำมญั”  

   คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุวสิำมญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่เหน็สมควร  

   ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนั ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสบิของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ ัง้หมด จะเขำ้ชื่อกนัท ำหนงัสอืขอให ้

คณะกรรมกำรประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดก็ไดก้็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห ้

ชดัเจนในหนงัสอืดงักลำ่วดว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ปีระชมุผูถ้อืหุน้ภำยในสี่สบิหำ้วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจำก

ผูถ้อืหุน้ 

   ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดัใหม้กีำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถ้อืหุน้ท ั้งหลำยซึ่งเขำ้ชื่อกนั 

หรือผูถ้ือหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในสี่สิบหำ้วนั นบัแต่วนัครบก ำหนด

ระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้ือว่ำเป็นกำรประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรบัผิดชอบ

ค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นทีเ่กิดจำกกำรจดัใหม้กีำรประชมุ และอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

   ในกรณีที่ปรำกฏว่ำ กำรประชุมผูถ้อืหุน้ที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถ้อืหุน้ตำมวรรคสี่คร ัง้ใด จ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึ่ง

มำร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 103 และขอ้บงัคบั            

ขอ้ 35. ผูถ้อืหุน้ตำมวรรคสีต่อ้งร่วมกนัรบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยทีเ่กิดจำกกำรจดัใหม้กีำรประชมุครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษทั 

 ขอ้ 34. ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถ้ือหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วนั เวลำ                

ระเบยีบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอ        

เพือ่ทรำบ เพือ่อนุมตัิ หรือเพือ่พจิำรณำ พรอ้มท ัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักลำ่ว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนำยทะเบียน 

ทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

   อนึ่ง ค ำบอกกลำ่วเรียกประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ ใหโ้ฆษณำในหนงัสอืพมิพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั 
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 ขอ้ 35. กำรประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้ือหุน้ (ถำ้มี) เขำ้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหีุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ ัง้หมด 

จงึจะครบองคป์ระชมุ 

   ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ือหุน้คร ัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถงึหนึ่งช ัว่โมง จ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมำเขำ้ร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมทีก่ ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ กำรประชมุเป็นระงบัไป 

ถำ้กำรประชุมผูถ้ือหุน้นัน้มิใช่กำรเรียกประชุมเพรำะผูถ้ือหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้           

ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุครัง้หลงันี้ไม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 ขอ้ 36. ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะ ใหผู้อ้ื่นเขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้

   กำรมอบฉนัทะจะตอ้งท ำเป็นหนงัสอื ลงลำยมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และท ำตำมแบบทีน่ำยทะเบยีนบริษทัมหำชนก ำหนด 

และอย่ำงนอ้ยใหม้รีำยกำรดงัต่อไปนี้ 

   ก. จ ำนวนหุน้ ซึง่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 

   ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

   ค. ครัง้ที่ของกำรประชุมที่มอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธำนกรรมกำร หรือ

บุคคลซึง่ประธำนกรรมกำรก ำหนดไว ้ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุ 

 ขอ้ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจำรณำเรื่ องที่          

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดท้ ัง้หมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจ ำเป็นตอ้ง

เลือ่นกำรพจิำรณำ ใหท้ี่ประชุมก ำหนดสถำนที่ วนั และเวลำที่จะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนงัสอืนดัประชุมระบุ

สถำนที ่วนั เวลำ และระเบยีบวำระกำรประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนกำรประชมุ ท ัง้นี้ ใหโ้ฆษณำค ำบอกกลำ่วนดัประชมุ

ในหนงัสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

 ขอ้ 38. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อำจปฏบิตัิ

หนำ้ทีไ่ด ้ถำ้มรีองประธำนกรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน 

   ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ่งมำประชุมเลอืกผูถ้ือหุน้คนหนึ่ง           

เป็นประธำนในทีป่ระชมุ 

 ขอ้ 39. ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 

   ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องอนัใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้มไิด ้

นอกจำกกำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำร 

   กำรออกเสยีงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมตัิใดๆในที่ประชุมใหญ่ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบจำกเสียงขำ้งมำก

ของผูถ้อืหุน้ ซึ่งมำประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่อง

จ ำนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

   ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัท ัง้หมดหรือบำงส่วนทีส่  ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

   ข. กำรซื้อหรือรบัโอนกิจกำรของบริษทัมหำชนอื่น หรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 

   ค. กำรท ำ แกไ้ข หรือเลกิสญัญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัท ัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคญั กำรมอบหมำยให ้

บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

 ขอ้ 40. กิจกำรอนัทีป่ระชมุสำมญัประจ ำปีพงึกระท ำมดีงันี้ 

 (1) พจิำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบักิจกำรทีท่ำงบริษทัไดด้ ำเนินกำรไปในระยะรอบปีทีผ่่ำนมำ 

 (2) พจิำรณำและอนุมตัิงบดุล 

 (3) พจิำรณำจดัสรรเงนิก ำไร 

 (4) เลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

 (6) กิจกำรอื่น ๆ 
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ขอ้ปฏิบตัิส ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉนัทะ 

1. กรณีผูถ้อืหุน้มีควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยตนเอง  ใหด้ ำเนินกำรดงันี้  

 1.1 ใหผู้ถ้ือหุน้แจง้ควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) พรอ้มเอกสำรยืนยนัตวัตนกำรเป็น           

ผูถ้อืหุน้ใหค้รบถว้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขอใหท้่ำนระบุอเีมล (Email) และหมำยเลขโทรศพัทม์ือถอืของท่ำนใหช้ดัเจน เพือ่ทีบ่ริษทัฯ 

จะไดจ้ดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ส ำหรบัใหท้่ำนสำมำรถ เขำ้โปรแกรมกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้                

ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ได ้และส่งมำยงับริษทัฯ ผ่ำนช่องทำง Email : secretarycompany.mdx@gmail.com  ภายใน

วนัที่ 20 เมษายน 2565 

 1.2 ใหผู้ถ้อืหุน้จดัเตรียมเอกสำรยนืยนัตวัตนดงันี้  

(ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  

➢ ผูถ้อืหุน้ที่มีสญัชำติไทย ไดแ้ก่ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือใบขบัขี ่หรือ บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร  พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

➢ ผูถ้อืหุน้ที่เป็นชำวต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง   

(ข) กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล 

• นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไดแ้ก่  

  1.  หนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมผูกพนั  

นิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้ม)ี  

  2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำม             

ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจ หรือมอบฉนัทะ ใหผู้ใ้ดเขำ้ร่วมประชมุแทนพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง      

  3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ หรือผูร้บัมอบ

อ ำนำจ (กรณีกรรมกำรผูม้อี  ำนำจไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

• นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่  

  1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล  ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่มีอ ำนำจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่                    

หนงัสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรรบัรองจำกโนตำลพีบัลคิ (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ ำนำจ            

ซึง่ออกไม่เกิน 1 ปี  

  2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำม            

ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจ หรือมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดเขำ้ร่วมประชมุแทนพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

  3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ หรือ                      

รบัมอบฉนัทะ (กรณีกรรมกำรผูม้อี  ำนำจไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

 1.3   ใหผู้ถ้อืหุน้จดัส่งควำมประสงคส์ ำหรบักำรเขำ้ร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และ เอกสำรกำรยืนยนัตวัตน 

ตำมขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 ใหแ้ก่บริษทัฯ ภำยในวนัที ่20 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำง Email : secretarycompany.mdx@gmail.com 

เท่ำนัน้ 

 1.4 เมื่อบริษ ัทฯ ไดร้ ับเอกสำรตำมขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 จำกผูถ้ือหุ น้แลว้ บริษ ัทฯ จะท ำกำรตรวจสอบเอกสำร                      

เพื่อยืนยนัสทิธิเขำ้ร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสำรครบถว้นและท่ำนมรีำยชื่อเป็นผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธิในกำรเขำ้ร่ วมประชมุสำมญั   ผูถ้อืหุน้

ประจ ำปี 2565 ตำมที่บริษทัฯ ไดก้ ำหนดไวเ้มื่อวนัที่ 14 มนีำคม 2565 (Record Date) บริษทัฯ จะจดัส่งชือ่ผูใ้ช ้(Username) และ

รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม Web Link ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชุม E-AGM ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ท ัง้นี้  ขอความกรุณาผูถ้ือหุน้งดให ้

ชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่บุคคลอืน่ซึง่ไม่มสีิทธิเขา้ร่วมประชมุ เนื่องจำกผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ หรือ

ผูร้บัมอบฉนัทะเท่ำนัน้ทีม่สีทิธิเขำ้ร่วมประชมุ และกำรใหช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) แก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มสีทิธิเขำ้

ร่วมประชมุ อำจท ำใหผู้น้ ัน้มคีวำมรบัผดิตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งได ้ 
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 กรณีทีช่ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของผูถ้อืหุน้สูญหำย หรือยงัไม่ไดร้บัภำยในวนัที ่ 

22 เมษำยน 2565  กรุณำติดต่อบริษทัฯ ทนัท ีทีส่ ำนักบริหำรและกฎหมำย (เลขำนุกำรบริษทั) หมำยเลขโทรศพัท ์ 

02-302-2356-8 หรือทำง Email :  secretarycompany.mdx@gmail.com 

 1.5 บริษทัฯ จะจดัส่ง Link คู่มอืกำรใชง้ำนระบบประชุม E-AGM ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทำงอีเมล พรอ้มกบัชื่อผูใ้ช ้(Username) และ

รหสัผูใ้ช ้(Password) โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ศึกษำคู่มอืกำรใชง้ำนดงักลำ่วโดยละเอยีด 

  ทัง้นี้  ระบบจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชมุล่วงหนำ้ 2 ชัว่โมงก่อนเริ่มกำรประชมุ และจะเริ่มกำรถ่ำยทอดสด

กำรประชมุในเวลำ 10.00 น. 

 1.6 ส ำหรบักำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ทำงบริษทัฯ จะเปิดใหม้กีำรลงคะแนนและสรุปผลแต่ละวำระ โดยวธิีกำร

ลงคะแนนเป็นดงันี้ 

▪ กรณี “เหน็ดว้ย” กบัวำระใด ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งลงคะแนนในวำระนัน้ ระบบจะนบัคะแนนเสยีงผูถ้อืหุน้เป็น  “เหน็ดว้ย” ในตอนสรุปผล 

▪ กร ณี  “ไม่ เ ห็นด้วย ” หรื อ  “งดออก เ สี ย ง ” ใน ว ำ ร ะ ใด  ให ้ผู ้ถื อหุ ้น เ ลือกลงคะแนนตำ มตัว เ ลือกในว ำระนั้น                               

ระบบจะนบัคะแนนตำมทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ลอืกลงคะแนนไวใ้นตอนสรุปผล  

 1.7 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสบปญัหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชมุ E-AGM ก่อน หรือระหว่ำงกำรประชมุกรุณำติดต่อ 

บริษัท  โคโนวำนซ ์จ ำกดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษทัฯ ก่อนกำรประชุม หรือระหว่ำงกำรประชุมไดท้ี่

โทรศพัทห์มำยเลข 082-979-4978 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มีควำมประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

  ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

 2.1  ใหผู้ถ้อืหุน้ด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรเช่นเดยีวกบัขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2  

 2.2  ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงนำมในใบมอบฉนัทะทีบ่ริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุฯ และ  ติดอำกร

จ ำนวน 20 บำท (หำกม)ี  

 2.3   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะจดัเตรียมเอกสำรกำรยนืยนัตวัตนดงันี้  

ก.  ส ำหรบัผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ  

  (1) ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ีสญัชาติไทย ไดแ้ก่ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือใบขบัขี่ หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

   (2)  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ ไดแ้ก่ ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ข. ส ำหรบัผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเป็นนิติบุคคล 

  (1) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ไดแ้ก่  

   1. หนงัสอืรบัรองนิติบุคคล ซึง่ออกไม่เกิน 6 เดอืน ลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำร 

ผูม้อี  ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้ม)ี  

   2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำม ของ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมในนำมผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พรอ้ม

ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง   

                    3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ              

(กรณีกรรมกำรผูม้อี  ำนำจของผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

  (2) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ไดแ้ก่   

   1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่มีอ ำนำจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่            

หนงัสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรรบัรองจำกโนตำลีพบัลิค (Notary Public) หรือ หน่วยรำชกำรที่มีอ ำนำจ            

ซึง่ออกไม่เกิน 1 ปี   
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   2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง  (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)  ของกรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำม 

ของผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมประชมุในนำมผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เป็นนิติบุคคล 

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง           

   3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ                   

(กรณีกรรมกำรผูม้อี  ำนำจของผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

➢ กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทน รายชื่อปรากฏตาม

รายละเอียดที่ไดใ้หไ้วใ้นสิ่ งที่ส่งมาดว้ย 7 ของหนงัสอืเชิญประชุมฯ ฉบบัลงวนัที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 

  2.4   ใหผู้ถ้ือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะแจง้ควำมประสงค์เขำ้ร่วมประชุม เพื่อรบัชือ่ผูใ้ช ้ (Username) และรหสัผูใ้ช ้

(Password) เพื่อใชใ้นกำรลงทะเบยีนส ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) พรอ้มส่งใบมอบฉนัทะ เอกสำร

กำรยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ตำมขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 ขอ้ 2.2 และขอ้ 2.3 ใหแ้ก่บริษทัฯ ภำยในวนัที่   20 เมษำยน 

2565  ผ่ำนช่องทำง   Email :  secretarycompany.mdx@gmail.com  

3. กำรเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM meeting) 

   3.1  ผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งเขำ้ไปดำวนโ์หลดโปรแกรมในเวบ็ไซต ์   www.conovance.com/download.php 

โดยอปุกรณ์ และระบบปฏบิตัิกำรทีแ่นะน ำส ำหรบัโปรแกรมทีใ่ชใ้นกำรประชมุ E-AGM Meeting ไดแ้ก่ 

▪ คอมพวิเตอร ์/ เดสกท์อ็ป (Desktop) / โนต๊บุก๊ (Notebook) / แทบ็เลต็ (Tablet) 

▪ ตอ้งใชร้ะบบปฏบิตัิกำร Windows เท่ำนัน้ (ระบบปฏบิตัิกำรวนิโดว ์7/8/10) ตอ้งมเีมมโมรี่ (Memory) 4GB ขึ้นไป 

▪ อนิเตอรเ์น็ตควำมเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบติ) 

  3.2  ผู ้ถื อ หุ ้น ห รื อ ผู ้ร ั บ ม อ บ ฉั น ท ะ  ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โ ห ล ด คู่ มื อ แ ล ะ วิ ดี โ อ ก ำ ร ใ ช ้ง ำ น ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

www.conovance.com/support.php โดยระบบรองรบักำรเขำ้ร่วมประชุมท ัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวิธีกำร ท ัง้แบบ           

เขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรือกำรมอบฉนัทะ ตำมทีท่่ำนไดแ้จง้ควำมประสงคพ์รอ้มส่งเอกสำรมำยนืยนัตวัตนมำยงับริษทัฯ 

4.  ช่องทำงส ำหรบัผูถ้อืหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะในกำรสง่ค ำถำม หรือค ำแนะน ำ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวำระกำรประชมุ หรือธุรกิจของบริษทัฯ ดงันี้  

  4.1 ใ น ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ ำ น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-AGM)  ผู ้ถื อ หุ ้น  ห รื อ ผู ้ร ั บ ม อ บ ฉั น ท ะ                                                    

ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุสำมำรถส่งค ำถำม หรือค ำแนะน ำ ผ่ำนโปรแกรมระบบกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

  4.2 ผู ้ถื อ หุ ้น ส ำ ม ำ รถ ส่ ง ค ำ ถ ำ มหรื อ ค ำ แน ะน ำ ล่ ว งหน ้ำ ให ้แ ก่ บ ริ ษ ัท  ไ ด ้ก่ อ น ว ันป ร ะ ชุ ม ผ่ ำ น ช่ อ งท ำ ง                               

Email :  secretarycompany.mdx@gmail.com 

 

 

 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อ 

• ส ำนกับริหำรและกฎหมำย (เลขำนุกำรบริษทั) 

 โทร. 0 2302 2355-8 โทรสำร 0 2302 2400 

 อเีมล ์: secretarycompany.mdx@gmail.com 

• มีปญัหำกำรใชง้ำนระบบ E-AGM ติดต่อผูใ้หบ้ริกำรระบบ: บริษทั  โคโนวำนซ ์จ ำกดั 

 โทร. 082-979-4978 

 สำมำรถดำวนโ์หลดโปรแกรมกำรใชง้ำน E-AGM ในเวบ็ไซต ์: www.conovance.com/download.php 

 สำมำรถดำวนโ์หลดคู่มอืและวดิโีอกำรใชง้ำนทีเ่วบ็ไซต ์: www.conovance.com/support.php 

 

 

สิ่งที่สง่มำดว้ย 10 (ต่อ) 
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บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                          

ทะเบียนเลขที่  0107536000811                                                                       

ส ำนักงำนใหญ่เลขที่ 199 ชัน้  12 A  ถนนรชัดำภเิษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์: 0-2302-2300 โทรสำร : 0-2302-2400 


