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MMS-AC58/037 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชัน่ จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.     สําเนารายงานการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 
2. สารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย 
3. ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการไดมาซึ่งสินทรัพย 
4. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 
5. ขอบงัคับของบริษัทสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 
6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนตัวแทนในการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 
7. แผนท่ีแสดงสถานที่จัดประชมุวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัด
ประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่1/2558ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ิน
เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมดังตอไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 
2558 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวให
หนวยงานที่เก่ียวของภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงาน 
การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 ไวอยางถูกตอง จึง
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 2 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยอันไดแก การลงทุนในโครงการ
กอสรางเมืองถายหนังครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ของบริษัทซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทหรือบริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํากัด (“แม็ท
ช่ิง บรอดคาสท”) เขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยอันไดแก การเขาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
เมืองถายหนังครบวงจรภายใตชื่อ โครงการบานใหม (“โครงการ New Home”) ในราคาซื้อขาย
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 455 ลานบาทและคาใชจายที่เก่ียวของจํานวนประมาณ 18 ลานบาท รวมท้ัง
อนุมัติเงินลงทุนกอสรางโครงการ New Home เปนเงิน 296 ลานบาท รวมมูลคาท้ังส้ิน 769 ลาน
บาทน้ัน ในการดําเนินโครงการ New Home ดังกลาว ฝายบริหารของบริษัทไดมีการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมในการวางผังที่ต้ังโครงการโดยเปล่ียนแปลงผังที่ต้ังโครงการใหมเพื่อใช
ประโยชนจากที่ดินใหเกิดมูลคาสูงสุด และไดพิจารณาปรับเปล่ียนประเภทวัสดุกอสรางเพื่อเพิ่ม
คุณภาพโครงการ New Home ใหไดมาตรฐานสากลซึ่งสงผลใหเงินลงทุนที่จําเปนตองใชใน
โครงการNew Home เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 9/2558 
จึงไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน
โครงการNew Home ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงผังท่ีต้ังโครงการใหมและปรับเปล่ียนประเภทวัสดุ
กอสรางเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการ New Home ใหไดระดับมาตรฐานสากลตามแผนการลงทุน
ใหม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย (ส่ิงที่สงมาดวย 
2) (“แผนการลงทุนใหม”)รวมมูลคาโครงการเปนเงินทั้งส้ิน 1,187 ลานบาท(เพิ่มข้ึนจากท่ีที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติไวจํานวน 418 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 54.33 ของมูลคาโครงการเดิม) ซึ่งแบงเปนมูลคาการกอสรางรวม 714 ลานบาท และ
ราคาท่ีดินท่ีใชในการพัฒนาโครงการรวมคาใชจายท่ีเก่ียวของรวมมูลคา 473 ลานบาท(แม็ทชิ่ง 
บรอดคาสทไดชําระคาที่ดินและรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือเดือน
ตุลาคม 2557 ตามมติที่ประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557) 

  การเขาทํารายการดังกลาวขางตนเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือ
บริษัทยอยซึ่งเขาขายรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยพ.ศ. 2547  โดยมีขนาด
รายการและรายละเอียดเก่ียวกับการเขาทํารายการปรากฏในสารสนเทศการเขาทํารายการไดมา
ซึ่งสินทรัพย และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการไดมาซึ่งสินทรัพยที่สงมา
พรอมนี้ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 2-3 ตามลําดับ 
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  นอกจากน้ีที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณามอบอํานาจให
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจมอบหมายเปนผูมีอํานาจใน
การดําเนินการใดๆที่จําเปนหรือเก่ียวเน่ืองกับการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวขางตน
ไดทุกประการ 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยอันไดแก การลงทุนในโครงการกอสรางเมืองถายหนังครบวงจร (โครงการNew Home) 
ตามแผนการลงทุนใหม และการมอบอํานาจตามรายละเอียดขางตน 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ(ถามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) การขอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมจะกระทําไดโดยผูถือ
หุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยขอให
เตรียมหลักฐานท่ีตองใชเพื่อการประชุมผูถือหุนดังมีรายละเอียดตามคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 4 โดยบริษัท
จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 5 และเพื่อเปนการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและลงมติแทน ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ
ของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 6โดยผูถือหุนโปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบฉันทะท่ีไดแนบมานี้และสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมปดอากรแสตมปจํานวน20บาทพรอม
ดวยเอกสารประกอบมายังฝายกฎหมายของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)เลขท่ี 305/10 ซอย
สุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท 0-2243-6543-6, 0-2669-
4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทั้งนี้ กอนวันที่ 26 ตุลาคม 2558   

ในกรณีการมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian) เขารวมประชุมแทนผู
ถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศอาจใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. ซึ่งสามารถdownload ไดจากwebsite ของ
บริษัทท่ีwww.matchinggroup.com  

 อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2558 (Record Date) ในวันท่ี 3 กันยายน 2558และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุนในวันท่ี 4 กันยายน 2558 
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บริษัทขอแจงวาทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา  
12.00น. ของวันประชุม ณ หองราชดําเนิน โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯเลขท่ี 269 ถนนหลาน
หลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานครและเชิญรวมรับประทานอาหารวาง 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
    บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
 
                (นายภูมิชาย วัชรพงศ) 
               ประธานเจาหนาที่บริหาร 


