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วนัที� 23 สิงหาคม 2559 
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งที� 1/2559 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 

2. สารสนเทศเกี� ยวกับการจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ� มทุนให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม(ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ. 73/2558 เรื�อง รายการในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเพื�อขออนมุติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์) 

3. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F 53-4) 

4. คําชี !แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งที� 1/2559 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

6. รายนามและประวติักรรมการอิสระ ซึ�งผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งที� 1/2559 

7. แผนที�แสดงสถานที�จดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งที� 1/2559 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั�น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัด
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งที� 1/2559 ในวนัที� 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัล
ปริFนเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี !  
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วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื อวันที  27 
เมษายน 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559   
ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้หน่วยงาน 
ที�เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาที�กําหนดแล้ว จึงขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 โดยมีสําเนารายงานการ
ประชมุปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559  ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 27 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  

หมายเหตุ มติในวาระนี !จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที 2 พจิารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  

ข้อ 4. เรืองทุนจดทะเบียน เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เนื�องด้วยบริษัทมีแผนที�จะเพิ�มทุนเพื�อปรับโครงสร้างทางการเงิน
ของบริษัท  โดยบริษัทจะนําเงินที�ได้จากการเพิ�มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการเมืองถ่ายหนังครบ
วงจร  (“โครงการ New Home”) ตามที�ได้รับอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งที� 1/2558
เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือเพื�อชําระคืนเงินกู้ จากธนาคารเพื�อลดภาระดอกเบี !ยเงินกู้  
และ/หรือเพื�อรองรับความต้องการเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท  ดงันั !น บริษัทจงึจําเป็นต้องระดม
เงินทนุเพื�อใช้ในการดําเนินการดงักลา่ว ที�ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครั !งที� 7/2559 จงึได้มี
มติให้เสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนโดยการออกหุ้ นสามัญ 
เพิ�มทนุใหมเ่พื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

 ทั !งนี ! เพื�อให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพื�อเสนอขาย
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนได้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั !งที�
แก้ไขเพิ�มเติม)  บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายก่อนที�
จะเพิ�มทุนเป็นจํานวนอื�น ในการนี ! บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 
535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 
3,370,149 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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 นอกจากนี ! เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจําเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�อง ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็น
ดงันี ! 
“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จํานวน 531,629,851 บาท  (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื�นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท

ถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 531,629,851 หุ้น   (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื�นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุ้นสามญั 531,629,851 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื�นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติั
การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน 
เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี !จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ
จํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที 3 พจิารณาและอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เรืองทุนจดทะเบียน เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อระดมทนุมาใช้ตามแผนการเพิ�มทนุดงัรายละเอียดที�ระบุในวาระที� 2 
ข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที�จะเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 250,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื�อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ทั !งนี ! รายละเอียดเกี�ยวกับการเพิ�มทุน
ปรากฏตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและแบบรายงาน
การเพิ�มทนุ (F 53-4) (สิ�งที�สง่มาด้วย 2-3) 
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นอกจากนี ! เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจําเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ดงันี ! 
“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จํานวน 781,629,851 บาท  (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสน

สองหมื�นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด

บาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 781,629,851 หุ้น   (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื�นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุ้นสามญั 781,629,851 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื�นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติั
การเพิ�มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน 
เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี !จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของ
จํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะต้องพิจารณา
อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม ่ 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ จํานวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้ นเดิมของบริษัทซึ�งมีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันที� 15 กันยายน 2559 
(Record Date)  และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั !งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที� 16 กันยายน 
2559 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  ในอัตราการจองซื !อ 1 หุ้ นเดิมต่อ 0.4702 หุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่ โดยอาจ
เสนอขายในคราวเดียวกนัทั !งจํานวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั !งนี ! ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื !อ
หุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที�กําหนดไว้นี !ได้ แต่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที�จองซื !อหุ้ นใหม่เกินสิทธิจะ
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ได้รับการจดัสรรหุ้นให้สําหรับจํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี !ก็ตอ่เมื�อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื !อตามสิทธิครบถ้วนทั !งหมดแล้วเท่านั !น โดยในกรณีที�หุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วน
ที�เหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนที�มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื !อเกินสิทธิจะจดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือให้แก่ผู้
ถือหุ้นที�จองซื !อเกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที�ได้จองซื !อหุ้ น 
เกินกวา่สิทธิของตนแตล่ะราย  โดยการจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไมมี่หุ้นเหลือ
จากการจัดสรร อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั !งนี ! 
บริษัทจะเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้ น 
สามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหน่ายและ/หรือกําหนดแนวทางที�เห็นสมควรตอ่ไป นอกจากนี ! ผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ทําการจองซื !อและชําระเงินคา่หุ้นสว่นที�เกินนี !พร้อมกบัการจองซื !อ และชําระเงินคา่จองซื !อของหุ้น
ที�ตนมีสิทธิจองซื !อตามสว่น ทั !งนี ! ระยะเวลาจองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นวนัที� 
3 ถงึ 7 ตลุาคม 2559 (5 วนัทําการ) 

 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือบุคคลที�
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด
แก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื !อ และการ
ชําระเงินค่าหุ้ น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนครั !งเดียวทั !งจํานวนหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั !งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้อง 
และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขาย 
รวมทั !งการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล การยื�นเอกสาร 
หลักฐานใดๆ  ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ มติในวาระนี !จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 5 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั !งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) การขอให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมจะกระทําได้โดยผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั !งหมด 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น โดยขอให้
เตรียมหลักฐานที�ต้องใช้เพื�อการประชุมผู้ ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคําชี !แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และหลกัฐานที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !งที� 1/2559 ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4 โดยบริษัท
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จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 5 และเพื�อเป็นการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัท ดงัมีรายนามและประวติัปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6 โดยผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อ
ในหนงัสือมอบฉนัทะที�ได้แนบมานี !และส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทพร้อม
ด้วยเอกสารประกอบมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) เลขที� 305/12 ซอย
สโุขทยั 6 ถนนสโุขทยั แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2669-4200-9 หมายเลข
โทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทั !งนี ! ก่อนวนัที� 2 กนัยายน 2559 

ในกรณีการมอบฉันทะให้คสัโตเดียนเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้
ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศอาจใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ�งสามารถ download ได้จาก website ของ
บริษัทที� www.matchinggroup.com 

อนึ�ง คณะกรรมการของบริษัทกําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั !ง
ที�  1/2559 (Record Date) ในวันที�  15 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั !งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
และพกัการโอนหุ้นในวนัที� 16 สิงหาคม 2559 

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั !งแต่เวลา  
13.00 น. ของวนัประชมุ ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยลัปริFนเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อม
ปราบ กรุงเทพฯ 10100  

  ขอแสดงความนบัถือ 
   บริษัท แม็ทชิง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน จาํกัด (มหาชน)    

 
 (นายภมิูชาย วชัรพงศ์) 
 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 
 

 

 

 

 



  สิ�งที�ส่งมาด้วย  1 

7 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 
บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

                                                                                        
 
วัน เวลาและสถานที�ประชุม 
 ประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ$นเซส หลานหลวง 
เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน 

2. นายภมิูชาย วชัรพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์ กรรมการบริษัท 
5. นายสรรสฤษดิ1 เย็นบํารุง กรรมการบริษัท 
6. นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์ กรรมการบริษัท 
7. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารสูงสุด      

ทางด้านการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้สอบบัญชีและที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรางคณา พากเพียร          ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  
2. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา               ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 
  
เริ�มการประชุม  
    นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที�ประชมุ (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงวา่มีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 62 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 295,972,034 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 55.67 ของหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดของบริษัท (หุ้ นของบริษัทที�จําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทั Lงสิ Lน 
531,629,851 หุ้ น) ทั Lงนี L ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วม
ประชุมเพิ�มเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุมจํานวนทั Lงสิ Lน 84 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 
299,582,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 
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 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้ จัดการ  ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี Lแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 
สรุปได้ดงันี L วาระที� 1, 3, 4, 5 และวาระที�  7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  วาระที� 6 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ และสําหรับวาระที� 2 เป็นวาระเพื�อทราบจงึไมต้่องมี
การลงมติ ทั Lงนี L บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  จากนั Lน ประธานฯเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี L 
 
วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั:งที�  1/2558 เมื�อวันที�  29 ตุลาคม 

2558 
  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Lงที� 1/2558 
ซึ�งประชุมเมื�อวนัที�  29  ตลุาคม  2558  รายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครั Lงที� 1/2558 ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วย 1) 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัครั Lงที� 1/2558 เมื�อ

วันที� 29 ตุลาคม 2558 ตามที�ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 296,074,184 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายภู มิชาย วัชรพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที� บ ริหารและประธาน

กรรมการบริหารชี Lแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปี 2558 ต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ�งสรุป
ได้ดงันี L 

 
 นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที�ประชุม

ถึงสาเหตุที�บริษัทมีผลขาดทุน 51 ล้านบาทในผลประกอบการปี 2558  ทั Lงนี Lเพราะจากปัจจัยทั Lง
ภายนอกและภายใน ดงันี L 

•  จากสถานะการณ์ทางการเมืองที�เป็นผลพ่วงมาจากปลายปี 2557  ส่งผลให้กองถ่ายทําจาก
ต่างประเทศไม่เข้ามาใช้บริการภายในประเทศเนื�องจากยงัมีความไม่เชื�อมั�น   ธุรกิจให้บริการ
และให้เช่าอปุกรณ์จึงมีผลประกอบการไมเ่ป็นตามเป้าหมายตั Lงแต่ในไตรมาสแรกของปี  2558  
นอกจากนี L จากสถานการณ์ไม่สงบเหตรุะเบิดบริเวณหน้าศาลพระพรหมเอราวณัสง่ผลให้ยอด
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จองจากลกูค้าต่างประเทศถูกยกเลิก  ดงันั Lนรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ในปี 
2558 จงึไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

•  ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์  ในปี 2558 บริษัทได้มีการสร้างสรรค์รายการใหม่เกิดขึ Lน “รายการ
เจ็ดดาวประจัญบาน”  แต่เนื�องจากยังไม่ได้รับการสนบัสนุนจากผู้สนบัสนุนเท่าที�ควร จึงต้อง
ยติุรายการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามในการสร้างสรรค์รายการใหม่ซึ�งมีกระแสตอบ
รับ (Rating) ดีและสามารถสร้างรายได้ให้กบับริษัท 

•  ธุรกิจสิ�งพิมพ์ จากสภาพอุตสาหกรรมสิ�งพิมพ์ไม่มีการขยายตัวเพิ�ม บริษัทจึงมีการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงเน้นการจดักิจกรรม (Event) เข้ามาร่วมตอ่ยอดกบัธุรกิจสิ�งพิมพ์ แตอ่ย่างไรก็ตาม
ประสบปัญหาด้านรายได้ไมเ่พียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายจงึต้องลดขนาดธุรกิจ 

•  ธุรกิจ Post  Production เริ�มดําเนินการในปี 2558  ยังไม่สามารถสร้างกําไรให้แก่บริษัทได้ใน
ระยะเวลาอันสั Lน  บริษัทจึงต้องให้การสนับสนุนต่อไปอีกซึ�งมีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับ
โครงการสตดิูโอของบริษัทที�จะสร้างเสร็จในอนาคต 

•  ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ บริษัทร่วมทุนกับกลุ่มทรู กลุ่มเมเจอร์และบางกอก ฟิล์ม  จัดตั Lงบริษัท 
ทรานส์ฟอร์เมชั�น ฟิล์ม จํากดั (“ทรานส์ฟอร์เมชั�น”) โดยบริษัทพิจารณาแล้ววา่ผู้ ร่วมทุนแต่ละ
รายมีธุรกิจที�เกื Lอหนุนกัน อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ของทรานส์ฟอร์เมชั�นไม่ได้รับการตอบรับ
เท่าที�ควร 

•  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้วิเคราะห์ทบทวน และได้มีการจัดโครงสร้างในการดําเนิน
ธุรกิจให้กระชับและแข็งแกร่ง เช่น (1) การปรับลดการใช้จ่ายดังเช่น ลดการเช่าพื Lนที�ที�เป็น
สํานกังาน  แตท่ั Lงนี Lยงัคงมีคา่เสื�อมราคาบางส่วนที�ยงัเป็นผลกระทบอยู่ในช่วง Q4 ของปี 2558  
หรือ (2) การปรับลดขนาดธุรกิจที�ไมป่ระสบผลสําเร็จ 

 
ทั Lงนี L  นอกจากการปรับโครงสร้างตา่งๆ แล้ว  ในปี 2559 บริษัทยงัคงทําการวิเคราะห์ภาพรวม  มอง
ถงึความเชี�ยวชาญและจุดเด่นในอนาคตของบริษัท ซึ�งประกอบด้วย (1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์ ภายใต้การดําเนินการของบริษัท เกียร์เฮด จํากัด (“เกียร์เฮด”) ซึ�งเป็นผู้ นําทางด้าน
การตลาด ในการให้บริการสําหรับธุรกิจการถ่ายทําภาพยนตร์เรื�อง  ภาพยนตร์โฆษณา     อีกทั Lง
เกียร์เฮดยังมีส่วนงานภายใต้แบรนด์ “แฮนดี L เกียร์” ซึ�งให้บริการสําหรับกองถ่ายทํางานละครโดย
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี  รวมถึงการมี Product service ต่างๆ เช่น รถห้องนํ Lา เต้นท์ติดแอร์ 
เพื�อให้บริการสนบัสนุนแก่กองถ่ายทําต่าง ๆ  นอกจากนี Lบริษัทกําลงัพิจารณาขยายธุรกิจของเกียร์
เฮดในส่วนงานเพิ�มใหม่ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” เพื�อให้บริการสําหรับผู้ ผลิตภาพยนตร์ที�ทํา
การตลาดผ่านทางสื�อ Social Medias (Viral) ที�มีงบประมาณจํากดั ( 2) นอกจากนี L บริษัทยงัคงมี
แผนธุรกิจเกี�ยวกบัโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร (“โครงการสตดิูโอ”)  ภายใต้การดําเนินการของ
บริษัท แมท็ชิ�ง บรอดคาสท์ จํากดั ดงันี L 
โครงการสตูดิโอ ประกอบด้วยสตูดิโอในร่ม (Indoor) จํานวน  5 หลัง  ภายใต้มาตรฐาน Sound 
Stage Noise Criterion 25 (“NC25”) และสตูดิโอกลางแจ้ง (Outdoor) ขนาดใหญ่  ซึ�งสามารถ
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ให้ บ ริการแบ บ ครบ วงจร  เนื� องจากบ ริษั ท มีทั Lงอุป กรณ์  ส าธารณู ป ต่างๆ  (Production 
Infrastructure)    ตลอดจนบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญรองรับความต้องการของลกูค้าได้ อาทิเช่น 
อปุกรณ์ในการถ่ายทํา   การทํา Post  Production  ที�สามารถรองรับลูกค้าที�เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์
เรื�อง ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์  งานละคร สื�อโฆษณาและงานกิจกรรมต่าง เป็นต้น   
และในอนาคตบริษัทมีแผนงานหลงัการก่อสร้างสตดิูโอเสร็จ คือ สว่นงาน Art Department สําหรับ
การประกอบฉากการแสดงเพื�อให้บริการเสริมแก่ลกูค้า ซึ�งจะช่วยลดภาระและลดต้นทนุให้แก่ลกูค้า
ได้   นอกจากนี L ในอนาคตบริษัทมีแผนธุรกิจอื�นๆ ที�สมัพนัธ์กบัธุรกิจพื Lนฐาน (Diversification) ซึ�งมี
ศกัยภาพและความพร้อมที�จะดําเนินการได้   อาทิ การผลิตละคร เป็นต้น    
 
สําหรับความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการสตดิูโอ เป็นดงันี L  

• สตูดิโอ B1 และ B2 เป็นสตูดิโอขนาดเล็ก 20 x 30  ขึ Lนโครง Truss แล้ว มีความคืบหน้า
ใกล้เคียงกนั 

• สตูดิโอ B3 เป็นสตูดิโอขนาดกลาง 30 x 40 จะเป็นสตูดิโอ Mock Up ที�คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน เพื�อทําการทดสอบระบบสาธารณูต่าง ๆ  ปัจจุบนักําลงัจะ
ขึ Lนโครงหลงัคา 

• สตดิูโอ B4  เป็นสตดิูโอขนาดกลาง 30 x 40 มีความคืบหน้าใกล้เคียงกนั 

• สตูดิโอ B5  เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ 40 x 60 อยู่ ด้านหลังสุด อยู่ระหว่างการทํางาน
โครงสร้างฐานราก (Footing) 

• อาคาร B6 เป็นอาคารสร้างฉากและเก็บฉาก  เริ�มดําเนินการแล้ว 

• อาคาร B7 เป็นอาคารยานยนต์ของเกียร์เฮด  เริ�มดําเนินการแล้ว 

• อาคาร Warehouse ของเกียร์เฮด  เริ�มดําเนินการแล้ว 
โดยงานก่อสร้างยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้  ทั Lงนี L ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมพิธีการลงเข็ม
เสาเอกบริเวณโครงการในวนัที� 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.    

 
 สําหรับแผนการตลาด ปัจจบุนับริษัทได้ดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี L 

(1)   การประสานกบัหน่วยงานราชการเพื�อรับการสนบัสนนุ  ดงัตอ่ไปนี L 
(1.1) บริษัทได้นําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศเพื�อพิจารณาและจะนําเสนอในงานเทศกาลภาพยนตร์ที�เมืองคานส์ 
ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2559 

(1.2) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ (“คณะกรรมการภาพยนตร์”) อยู่
ระหวา่งนําเสนอต่อที�ประชมุคณะรัฐมนตรีเรื�องการให้ผลตอบแทน (Incentives) 
แก่กองภาพยนตร์ต่างประเทศที�เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย ดังเช่นกรณีของ
ประเทศมาเลเซียที�มีอตัราส่วนลดพิเศษ (Rebate) ร้อยละ 30  หากเรื�องดงักล่าว
ได้รับอนุมัติจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เนื�องจากคณะกรรมการ
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ภาพยนตร์ให้ความสําคัญต่อมาตรฐานของสตูดิโอ และสตูดิโอของบริษัทมี
มาตรฐานเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 

(2)  การสานสัมพันธ์กับ Co-Production ในประเทศไทย ซึ�งเป็นผู้ ประสานงานกับ Producer 
ตา่งประเทศให้เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย โดยอํานวยความสะดวกทกุๆ ด้านแก่กองถ่ายทํา
ตา่งประเทศ 

(3)  การทําการตลาดผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ  เช่น งานมหกรรมโฆษณาแอดเฟส (Adfest)  
งานเทศกาลภาพยนตร์   

  
  ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธาน

กรรมการบริหาร แจ้งต่อที�ประชุมว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น (Private Sector Collective 
Action Coalition Against: “ CAC”) ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื�อประเมินตนเอง
เกี�ยวกบัการมาตรการตอ่ต้านการคอรัปชั�น และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นตอ่ไป 

 
 นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สดัส่วนการก่อสร้างสตูดิโอที�แล้วเสร็จ (2) 

อตัราการจองสตูดิโอล่วงหน้าเมื�องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (3) ความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท  
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหารชี Lแจงต่อที�ประชุมว่า 
(1) ปัจจุบันการก่อสร้างสตูดิโอแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 30  โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเป็นไป
กําหนดการที� วางไว้  โดยจะมีสตูดิโอขนาดกลาง 1 หลัง เสร็จก่อนล่วงหน้าเพื� อทดสอบ
ประสิทธิภาพจากการใช้งานจริง (2) ธุรกิจของบริษัทต่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที�มีการจอง
ล่วงหน้า แต่สําหรับการจองใช้สตูดิโอ ผู้ ใช้บริการจะต้องเห็นสภาพจริงของสตูดิโอตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ของสตูดิโอที�จะให้บริการแก่ลูกค้า จึงยังไม่มีการจองล่วงหน้า  แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้เริ�มทําการตลาดในเชิงรุกไปแล้ว (3)  บริษัทไมมี่ปัญหาในเรื�องเงินทนุ 

  
 นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามถึง

กําหนดเวลาที�บริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของโครงการ CAC  
นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี Lแจงต่อที�ประชุมว่า ตามที�บริษัทได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
(Private Sector Collective Action Coalition Against: “ CAC”) ขณะนี Lอยู่ในขั Lนตอนการสอบ
ทานเพื�อประเมินตนเองและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื�อรองรับแนวปฏิบติัตามกรอบนโยบายที�
บริษัทกําหนด และเมื�อดําเนินการแล้วเสร็จจะนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณา
และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอคณะคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นพิจารณาการขอรับการรับรอง (Certification)ต่อไป คาดว่า
ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณไตรมาสแรกของปี 2560  
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 นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์  ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึง (1) กําหนดการเปิดสตูดิโอ และกําหนดการ
เคลื�อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮด  (2) แนวโน้มของยอดค่าโฆษณาสําหรับรายการโทรทัศน์ (3) 
ความหมายของการลดขนาดธุรกิจ ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์  

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงตอ่ที�ประชมุดงันี L 
(1) บริษัทคาดว่าสตูดิโอจะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2560 สําหรับ
การเคลื�อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮดคาดว่าเป็นช่วงเวลาไล่เลี�ยกัน  (2) ปี 2558 ยอดค่าโฆษณา
รายการโทรทศัน์ปรับลดลงมาก เนื�องจากผู้สนบัสนุนรายการปรับเปลี�ยนแนวการโฆษณาให้เข้าถึง
ตัวผู้ บริโภคและให้ผลตอบแทนได้มากที�สุด โดยการโฆษณาในรูปแบบการจัดกิจกรรม (“On 
Ground”) ร่วมกับการโฆษณาแบบเดิม  โดย “ รายการปลดหนี L ” ของบริษัทได้จัดให้มีรูปแบบ
กิจกรรม (“On Ground”) เสนอต่อลกูค้าด้วย ซึ�งสามารถสร้างรายได้เพิ�มให้กบัธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
(3) การพิจารณาลดขนาดธุรกิจนั Lน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นรายธุรกิจ ซึ�งบางธุรกิจที�ไม่
สามารถสร้างผลประกอบการให้ดีขึ Lนได้คงต้องหยุดประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจสิ�งพิมพ์  หรือการลด
ขนาดสําหรับธุรกิจจดักิจกรรมในเบื Lองต้น   สําหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์เป็นการร่วมทุน บริษัทคง
ยงัดําเนินการเท่าที�ร่วมลงทนุ 

 
 นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะพิจารณาเปลี�ยน

กลุ่มเป้าหมายเป็นกองถ่ายทําจากต่างประเทศซึ�งส่วนใหญ่จะอิงกบัสถานการณ์ทางการเมือง  (2) 
ปริมาณความต้องการของตลาดสําหรับธุรกิจให้บริการสตดิูโอและความเสี�ยงที�สตดิูโอของบริษัทจะ
ไมไ่ด้รับการตอบรับตามเป้าหมาย (3) ข้อดีข้อเสียของนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�นในงานที�
เกี�ยวข้องกบัสว่นงานราชการ (4) การให้การสนบัสนนุจากบริษัท บีบีทีวี โปรดคัชั�นส์ จํากดั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รับข้อเสนอแนะของผู้
ถือหุ้นและชี Lแจงต่อที�ประชุมดงันี L (1) บริษัทได้จัดแผนงานธุรกิจให้มีการปรับเปลี�ยนแปลงตวัเอง
เพื�อรองรับลกูค้าทุกประเภทไม่พึงพิงเพียงลกูค้าธุรกิจภาพยนตร์  โดยในธุรกิจให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์มีแผนการตลาดเพื�อรองรับลูกค้าในทุกระดับ ทั Lงในตลาดระดับสูงสําหรับการผลิต
ภาพยนตร์เรื�อง  ภาพยนตร์โฆษา ตลาดระดบักลางภายใต้แบรนด์ “ แฮนดี Lเกียร์” สําหรับรายการ
โทรทัศน์ และงานละคร และในอนาคตตลาดระดบัล่างสําหรับการผลิตภาพยนตร์หรือภาพยนตร์
โฆษณาที�ทําการตลาดผ่านทางสื�อ Social Medias (Viral) ที�มีงบประมาณจํากัด  ซึ�งทําให้บริษัท
สามารถรองรับลกูค้าได้ทกุช่วงเวลาทั Lง High Season หรือ  Low  Season   (2) สตดิูโอของบริษัทมี
มาตรฐานสงูที�สดุในประเทศและมีความพร้อมในการให้บริการทุกระดบั (Studio All Media) ดงันั Lน
บริษัทเชื�อว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและบริษัทได้ทําการศึกษาความต้องการตลาดแล้ว
ปรากฎว่า ในช่วงเวลาที�เหมาะสมกับการถ่ายทํา สตูดิโอในประเทศไทยถูกจองเต็มแทบทั Lงหมด 
นอกจากนี L หากรัฐบาลอนุมัติการให้ผลตอบแทน (Intensive) แก่กองถ่ายทําต่างประเทศจะยิ�ง
ส่งผลดีต่อสตูดิโอและธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท  อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหาร
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ตระหนักอยู่เสมอถึงความเสี�ยงในด้านต่างๆ และพยายามปรับปรุงเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอเพื�อให้
ธุรกิจของบริษัทก้าวหน้าและมีผลประกอบการที�ดี (3) การหลีกเลี�ยงการทุจริตคอร์รัปชั�นเป็น
นโยบายของบริษัทเพื�อเป็นการลดความเสี�ยง    (4) ปัจจุบันบริษัทยังคงมีรายการโทรทัศน์ที�
ออกอากาศทางช่อง 7  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพยายามที�สร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ใหม่ๆ  
(Content) ที�จะสามารถสร้างเรตติ Lงและสร้างรายได้ให้ได้มากที�สดุซึ�งในขณะนี Lมีการแข่งขนัสงูมาก 

 
 นางสาวสิริสกุานต์ สมบรูณ์กิตติสขุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึ (1) ความแน่นอนที�บริษัทจะเลิกประกอบ 

ธุรกิจสิ�งพิมพ์และการจัดกิจกรรม (Event) และความเป็นไปได้ที�บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์ของทรานส์ฟอร์เมชั�น (2) แผนการของบริษัทต่อธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ�งมี
จํานวนรายการและผลกําไรที�ลดลงอย่างมีนยัสําคญั (3) ความแน่นอนที�สตูดิโอจะสร้างเสร็จช่วง
ปลายปี 2559  

 นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงต่อที�ประชุมว่า 
(1) บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจสิ�งพิมพ์และคาดว่าจะเลิกประกอบธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) 
หากผลประกอบการไม่ดีขึ Lน แต่สําหรับทรานส์ฟอร์เมชั�นยังคงเป็นธุรกิจที�เอื Lอประโยชน์ต่อบริษัท  
อาทิ การใช้บริการจากเกียร์เฮดเพื�อถ่ายทําภาพยนตร์ (2) รายการโทรทัศน์ในปี 2558 ที�เป็น 
Content ของบริษัทมีรายการ “ปลดหนี L” และรายการ “เจ็ดดาวประจัญบาน” ซึ�งได้ยุติรายการไป
แล้ว   สําหรับรายการอื�นในปี 2557 เป็นการรับจ้างผลิตรายการ  อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่าง
พิจารณานําเสนอรายการใหม่ๆ ต่อทางสถานีโทรทัศน์  คาดว่าในปี 2559 รายได้ของรายการ
โทรทศัน์น่าจะดีขึ Lน  (3) การก่อสร้างสตดิูโอยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 

 
 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้น ให้การสนบัสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษัท 

และสอบถามถึง (1) การเปลี�ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตดิูโอ (2) 
นโยบายด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท และสิ�งจงูใจที�บริษัทเสนอให้บคุลากร  

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงตอ่ที�ประชมุดงันี L 
(1) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตูดิโอยังคงเดิมประมาณร้อยละ 11-12  (2) 
บคุลากรหลกัของบริษัทจะสงักดัที�เกียร์เฮดซึ�งได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายชั�วโมงขึ Lนกบัปริมาณงานที�
ทําประกอบกบัเงินเดือนประจําสว่นหนึ�ง โดยบริษัทจะมีการหารือกบับคุลากรเสมอเพื�อให้เกิดความ
พงึพอใจทั Lงสองฝ่าย นอกจากนี L บริษัทมุง่เน้นการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานทกุประการ  

 
 นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอต่อที�ประชุมดงันี L (1) บริษัทควรรับทํารายการถ่ายทอด

การแข่งขันกีฬาซึ�งได้รับความนิยมในปัจจุบัน (2) บริษัทควรจัดให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าเยี�ยมชมโครงการ
สตดิูโอของบริษัท 

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงตอ่ที�ประชมุดงันี L 
(1) ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการกบัรายการเกี�ยวกบักีฬาอยู่แล้ว โดย “แฮนดี Lเกียร์” ได้ให้บริการด้าน
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อปุกรณ์แก่รายการมวยไทยของไทยรัฐ  (2) ภายหลงัการก่อสร้างสตูดิโอแล้วเสร็จ บริษัทจะเรียน
เชิญผู้ ถือหุ้นเข้าเยี�ยมชมโครงการ 

 
 นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึง (1)  ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะเปิดให้บริการสตูดิโอ

บางส่วนก่อน และควรเชิญผู้ผลิตบางรายเข้ามาทดสอบ อาทิ ช่อง HBO เป็นต้น เพื�อให้โครงการ
ของบริษัทสามารถสร้างรายได้บางสว่น  (2) ประสิทธิภาพของสตดิูโอยงัคงอยู่ภายใต้งบประมาณ 

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงตอ่ที�ประชมุดงันี L 
(1) คาดวา่สตดิูโอขนาดกลาง 1 หลงั งานระบบอะคลูสติกส์จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 
บริษัทจะทําการทดสอบระบบเก็บเสียง (Sound Proof)   และเชิญ Co-Production เข้าเยี�ยมชม 
พร้อมกับการทําการตลาดเพื�อหาลูกค้าเข้ามาทดลองใช้บริการสตูดิโอภายใต้เงื�อนไขที�จูงใจ (2) 
สําหรับประสิทธิภาพของสตูดิโอ เป็นระดับมาตรฐาน เป็นระบบเก็บเสียงสมบูรณ์แบบภายใต้
งบประมาณที�ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 

  
 ประธานฯ กลา่วแสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านที�ให้การสนบัสนุนและให้ความเชื�อมั�นในบริษัท 

และให้คํามั�นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั�นปฎิบัติงานเพื�อความสําเร็จ
ขององค์กรและเพื�อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท  สําหรับรอบปี 

2558 ที�ผ่านมา ตามรายละเอียดที�ปรากฎในรายงานประจําปี 2558 ของบริษัท ที�ได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วย 2) 

 
มต ิ ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบปี 2558  ตามที�ประธานฯ เสนอ 
 
วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ :นสุด ณ วันที�  31 ธันวาคม 2558 ซึ� งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

  
 ประธานฯ ชี Lแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558  ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฎตามงบการเงินของ
บริษัทในรายงานประจําปี 2558 ของบริษัทที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (สิ�งที�
สง่มาด้วย 2) โดยสรุปได้ดงันี L 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม สิ :นสุด วันที� 31 ธันวาคม  
            รายการ   ปี 2558 

 ล้านบาท 
  ปี 2557 
 ล้านบาท 

   เพิ�มขึ :น (ลดลง) 
 ล้านบาท      % 

สินทรัพย์รวม 1,421 1,497 (76) -5.08% 
หนี Lสินรวม 190 181 9 4.97% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,231 1,316 (85) -6.39% 

งบกาํไร(ขาดทุน)รวม สําหรับปีสิ :นสุด วันที� 31 ธันวาคม  
            รายการ     ปี 2558 

   ล้านบาท 
   ปี 2557 
  ล้านบาท 

   เพิ�มขึ :น (ลดลง) 
  ล้านบาท      % 

รายได้ 600 684 (84) -12.28% 
รายได้อื�น 7 20 (13) -65.00% 
รายได้รวม 607 704 (97) -13.78% 
หกั ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวม 652 664 (12) -1.81% 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (45) 40 (85) -212.50% 
หกั ภาษีเงินได้นิติบคุคล 6 11 (5) -45.45% 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิของ 
บริษัทใหญ่สําหรับปี 

(50) 29 (79) -272.41% 

  จากนั Lน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2558 
ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2558  ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0  ของ
จํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน  0 เสียง 
และบตัรเสียจํานวน  0 เสียง 

 
วาระที� 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ

จ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2558 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 

2535 (รวมทั Lงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
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จนกว่าทุนสํารองนี Lจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี Lตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทกําหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิระหว่าง
งวดบญัชี ในกรณีที�ไมมี่เหตจํุาเป็นอื�นใดในการใช้เงินจํานวนนั Lนๆ และการจ่ายเงินปันผลนั Lนจะต้อง
ไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสําคญั ทั Lงนี L ผลการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับปีบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ Lนสดุ ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน 
คณะกรรมการบริษัทจงึพิจารณาเห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชมุดงันี L 

  
(1)   งดการจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทมีผลขาดทนุจากการ

ดําเนินงานประจําปี 2558 และ 
(2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 เนื�องจากบริษัทมี       
   ความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื�อพฒันาโครงการลงทนุของบริษัท  
 
จากนั Lน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังดการจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงดการจัดสรรกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558  ตามประธานฯ 
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0  เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  งด
ออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน  0 เสียง 

 
วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั :งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคบัของบริษัทกําหนดว่าในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ให้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั Lงหมดในคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสามและกรรมการผู้ พ้นจากตําแหน่งมี
สิทธิได้รับเลือกตั Lงใหม่อีกได้ สําหรับกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในที�ประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. นายภมิูชาย วชัรพงศ์   กรรมการ 
2. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์  กรรมการ 
3. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตั Lงแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558  โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับการประชุม
ในครั Lงนี Lไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลใดมายงับริษัท 
ในวาระนี L กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั Lง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชมุในระหวา่งที�
มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื�อสนบัสนนุความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที�ดี 
 
ในการนี L คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที�ต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายภูมิชาย วชัรพงศ์  กรรมการ (2) นายสมบุญ ชีวสุทธา
นนท์ กรรมการ (3) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที�ผ่านมาได้ปฎิบัติหน้าที�ในฐานะ
กรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ ที�มีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย จงึเห็นสมควรเสนอ
ชื�อกรรมการทั Lง 3 ท่านที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง 
 
ทั Lงนี L รายนามและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที�ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อเพื�อ
แต่งตั Lงเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�งทั Lง 3 ท่าน รวมทั Lงนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 
 
จากนั Lน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั Lงกรรมการที�ออกตามวาระทั Lง 3 
ท่านข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
 

มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการแตง่ตั Lงกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครั Lง
นี Lทั Lง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี L 

 
 1. นายภมิูชาย วชัรพงศ์   กรรมการ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 
3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 2. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์  กรรมการ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 
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3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 3. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 
3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
วาระที� 6  พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2559 

  
ประธานฯ ชี Lแจงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลกัการขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริษัท รวมทั Lงขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั Lงนี L คณะกรรมการ (ตาม
คําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559  ในอัตราเดียวกับปี 2558  โดย
รายละเอียดดงันี L 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
คณะกรรมการชดุย่อยอื�น 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Lงนี L คณะกรรมการชุดย่อยอื�น ซึ�ง
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที�เป็นกรรมการด้วย และเนื�องจาก
ผลการดําเนินงานปี 2558 มีผลขาดทุนจึงไม่มีการเสนอค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2558 นอกจากนี L บริษัทไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์
อย่างอื�นนอกเหนือจากตวัเงิน 
 
ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ตาม
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น โดยการกําหนดค่าตอบแทนดงักล่าวให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื�น 
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มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้

ถือหุ้นซึ�งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการ
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ตามที�เสนอทกุประการ โดยการกําหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วให้มี
ผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื�น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 
298,406,562 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6074 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ) ไม่
เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง งดออกเสียงจํานวน  1,176,022 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3926 ของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ) และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั :งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับ

ปี 2559  
 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั Lงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั Lงผู้สอบบญัชี และ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั Lงนี L  ในการแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีสามารถแต่งตั Lงผู้ สอบ
บญัชีคนเดิมได้ 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คดัเลือกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Lงบคุคลดงัตอ่ไปนี L 
1.     นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3445 และ/หรือ  
2.   นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4298 และ/หรือ  
3. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4906 
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื�นที�สํานกังาน ก.ล.ต. 
ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มอบหมายให้เป็นผู้สอบ
บญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะ
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุ ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2559 
 
ทั Lงนี L ผู้สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั Lนไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั Lนไม่
เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที�ปฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ปฏิบัติหน้าที�เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทตั Lงแต่ปี 2555  นายไพบูล ตันกูล และนางสาวสกุณา แย้มสกุล ยังไม่เคย
ปฏิบติัหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จงึเสนอให้ที�ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2559  
ของบริษัทดงักล่าวข้างต้นและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นเงินจํานวน 780,000 
บาท (ทั Lงนี L ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั Lงให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ทั Lงสิ Lนจํานวน 2,200,000 บาท) 
ในการนี L บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั Lงแต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที�
เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั Lงบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นบริษัทที� มี
มาตรฐานระดบัสากล ซึ�งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. จงึสามารถจดัทํางบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกําหนดระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 
 
ผู้ ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็น เกี�ยวกับการไม่เห็นด้วยในเรื�องการปรับเพิ�มอัตราค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีที�ต้องกระทําเป็นประจําทกุปี 
 
นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอต่อที�ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้
สํานักงานสอบบัญชีรายอื�นซึ�งไม่ใช่สํานักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศเสนอราคาเข้ามาเพื�อ
พิจารณาเปรียบเทียบ และนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไป 
นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับข้อสงัเกตของผู้ ถือ
หุ้นไว้เพื�อพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
 นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี Lแจงเพิ�มเติมว่า เนื�องจากในการ
พิจารณาผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี  บริษัทได้พิจารณาคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและความเพียงพอของจํานวนผู้ สอบบัญชีในการให้บริการกับบริษัท และในปีนี L
มาตรฐานการสอบได้มีการเปลี�ยนแปลงรวมถึงปริมาณงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทที�เพิ�มขึ Lนอนั
สืบเนื�องจากการปรับโครงสร้างภายในกลุม่ธุรกิจ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานของกลุม่ธุรกิจของ
บริษัทจงึทําให้คา่ธรรมเนียมทางวิชาชีพสอบบญัชีมีการปรับเพิ�มขึ Lน 
 
จากนั Lน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีและกําหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 
 

มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั Lง (1)  นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผู้ สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที� 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4298 
และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4906 ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื�นที�สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ�ง
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บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งเป็น
ผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท  และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท เป็น
เงินจํานวน 780,000 บาทตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ (ทั Lงนี L ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะได้รับการ
แตง่ตั Lงให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 
1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั Lงสิ Lนจํานวน 2,200,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยจํานวน 299,380,066 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9326 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 201,900  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0674 
ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน  
618 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 
ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้แจ้ง
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 ถึงการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ มี
อํานาจของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทที�ไม่ได้ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ 
บริษัทตั Lงแตว่นัที� 8 เมษายน 2559 

 
ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึสาเหตทีุ�บริษัทจ่ายภาษีอากรจํานวน 6 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลขาดทนุ 
นายภมิูชาย วชัรพงศ์ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ผลประกอบการของเกียร์เฮดมีกําไรและต้องเสียภาษีอากร 

 
นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) แหล่งเงินทุนเพิ�มเติมสําหรับการก่อสร้างสตดิูโอ 
และความแน่นอนของกําหนดการก่อสร้าง และ (2) ข่าวการนําเกียร์เฮดเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงต่อที�ประชุม ดงันี L 
(1) แหลง่เงินทนุเพิ�มเติมสําหรับการก่อสร้างสตดิูโอนั Lน บริษัทฯ นํามาจากเงินทนุหมนุเวียนที�ได้รับมา
จากการเพิ�มทุน และเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ�งได้รับอนุมติัเป็นที�เรียบร้อยแล้วจึงยืนยันได้ว่าการ
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และ (2) บริษัทฯ อยู่ระหว่างศกึษารายละเอียดการนําเกียร์เฮด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 
นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทฯ ในฐานะ
กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั ให้การสนบัสนนุรายการของบริษัท  
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 ไมมี่ผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติมตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา 
 
ปิดประชมุเวลา 12.05 น. 
 
          
       ลงชื�อ (นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี) ประธานที�ประชมุ 
                                                                                            
 
  

ลงชื�อ (นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง) เลขานกุารบริษัท 
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สารสนเทศเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดมิ 
บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) 

 

 ด้วยที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ
ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั
น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH” ) 
ครั ,งที
 7/2559 เมื
อวนัที
 28 กรกฎาคม 2559  มีมติอนุมติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทุนให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Right Offering) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทุนจํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น  (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 0.4702 หุ้นสามญัใหม ่ที
ราคาเสนอขาย 
2.00 บาทต่อหุ้ นซึ
งเป็นราคาที
กําหนดโดยอ้างอิงจากราคาซื ,อขายถัวเฉลี
ยถ่วงนํ ,าหนัก 7-15  วนัทําการก่อน         
วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื
อวนัที
 28 กรกฎาคม 2559 คือ ตั ,งแต่วนัที
 5-27 กรกฎาคม 2559 ซึ
งเท่ากับ 
2.02- 2.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
ม
ทุนที
 2.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที
เหมาะสม สะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบนัและศกัยภาพในการเติบโตของบริษัทใน
อนาคต โดยการเสนอขายอาจเสนอขายในคราวเดียวกนัทั ,งจํานวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั ,งนี , ผู้ ถือหุ้น
เดิมมีสิทธิจองซื ,อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราที
กําหนดไว้นี ,ได้ แต่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที
จองซื ,อหุ้นใหม่เกินสิทธิ         
จะได้รับการจดัสรรหุ้นให้สําหรับจํานวนที
มีการใช้สิทธิเกินนี ,ก็ตอ่เมื
อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ที
ได้จองซื ,อตามสิทธิครบถ้วนทั ,งหมดแล้วเท่านั ,น โดยในกรณีที
หุ้นสามญัเพิ
มทุนส่วนที
เหลือมีจํานวนน้อยกว่า
จํานวนที
มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื ,อเกินสิทธิ จะจัดสรรหุ้นส่วนที
เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที
จองซื ,อเกินสิทธิแต่ละรายตาม
สัดส่วนการถือหุ้ นสามัญเดิมของผู้ ถือหุ้ นที
ได้จองซื ,อหุ้ นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้ น
ดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทั
งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทซึ
งรายชื
อปรากฏอยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันกําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้ นวันที
                
15 กนัยายน 2559 (Record Date) และวนัรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมดุจดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที
 16 กนัยายน 2559  จะได้รับสิทธิ
ในการจองซื ,อหุ้นสามญัเพิ
มทุนของบริษัท ทั ,งนี , การเพิ
มทุนดงักล่าวจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื
อที
ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทมีมติอนุมติัการเพิ
มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ
มทุนของบริษัท และกําหนดวนัจองซื ,อหุ้นสามญัเพิ
มทุนใน
วนัที
 3-7 ตลุาคม 2559 

โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือบุคคลที
คณะกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดแก้ไขเพิ
มเติม และ/หรือเปลี
ยนแปลง
เงื
อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ
มทุนดงักล่าว
ข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื ,อ และการชําระเงินคา่หุ้น เป็นต้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทุนครั ,ง
เดียวทั ,งจํานวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื
อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั ,งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที

เกี
ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี
ยวเนื
องกบัการออกและเสนอขาย รวมทั ,ง
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมลู การยื
นเอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อสํานกังาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื
นๆ ที
เกี
ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญั
เพิ
มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ�มทุนและแผนการใช้เงนิ  

บริษัทมีแผนจะนําเงินจากการเพิ
มทนุในครั ,งนี , เพื
อปรับโครงสร้างทางการเงินดงัตอ่ไปนี ,  

(ก) บริษัทจะนําเงินเพิ
มทุนจํานวนประมาณ 300 ล้านบาท ไปชําระคืนเงินกู้ จากธนาคารที
บริษัทได้รับเพื
อ
สนับสนุนโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร (“โครงการ New Home”)  ซึ
งจะช่วยลดภาระต้นทุนทาง
การเงินของบริษัท และเงินเพิ
มทุนจํานวนประมาณ 100 ล้านบาท ไปลงทุนเพิ
มเติมในโครงการ New 
Home และ/หรือ  

(ข) เงินเพิ
มทุนจํานวนประมาณ 100 ล้านบาท จะสํารองไว้เพื
อสนับสนุนความต้องการเงินทุนหมนุเวียนใน
กลุม่บริษัทที
มีธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ในการถ่ายทํา  ธุรกิจผลิต
รายการโทรทศัน์ ธุรกิจภาพยนตร์โฆษณา รวมถงึธุรกิจให้เช่าสตดิูโอ 

โครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร (โครงการ New Home) 

ตามที
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ,งที
 1/2558 เมื
อวนัที
 29 ตลุาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมติัเปลี
ยนแปลงมลูค่า
เงินลงทุนโครงการ New Home จาก 769 ล้านบาท เป็นมลูค่าโครงการรวม 1,187 ล้านบาท เพิ
มขึ ,น 418 ล้าน
บาท เนื
องมาจากการปรับเปลี
ยนแปลงผังที
ตั ,งโครงการเพื
อใช้ประโยชน์จากที
ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุดและการ
เปลี
ยนคุณภาพวัสดุก่อสร้างสตูดิโอ เพื
อให้สตูดิโอมีมาตรฐานสูงขึ ,นรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ ผลิต
ภาพยนตร์จากตา่งประเทศสง่ผลให้มลูคา่เงินลงทนุทั ,งโครงการปรับตวัเพิ
มขึ ,น  

โครงการดงักล่าวจะช่วยเพิ
มความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนัให้กบักลุ่มบริษัท เนื
องจากบริษัท
จะเป็นผู้ประกอบการรายแรกที
ให้บริการครบวงจร ตั ,งแต่ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทําที
ทันสมัย สตูดิโอระดับ
มาตรฐานสากล เพื
อรองรับกลุม่ลกูค้าจากตา่งประเทศและในประเทศ ทําให้บริษัทมีการกระจายแหลง่ที
มาของ
รายได้ และสร้างผลตอบแทนที
ดีแก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างตอ่เนื
อง  

อนึ
ง โครงการ New Home อาจมีความเสี
ยงที
จะไม่ได้รับความนิยมจากลกูค้า หรือไม่สามารถหาผู้ เช่าได้ตาม
เป้าหมาย ทําให้รายได้ที
ได้รับตํ
ากว่าที
คาดการณ์ อาจส่งผลให้เกิดผลขาดทุนในช่วงแรกของการลงทุน และ
ผลตอบแทนที
ได้รับไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวจะเป็นสตูดิโอแห่งแรกในประเทศที

สามารถรองรับทั ,งการถ่ายทํากลางแจ้ง ในร่ม ในระดับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าทั ,ง
ตา่งประเทศและในประเทศ ประกอบกบัประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี
ยวชาญและความสมัพนัธ์ของผู้บริหาร
กบัผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ เกี
ยวข้องในอตุสาหกรรม บริษัทจึงคาดวา่จะสามารถจดัหาผู้ เช่าได้ตามเป้าหมาย อีก
ทั ,งภาวะอุตสาหกรรมที
เปลี
ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล ส่งผลให้มีความต้องการใช้งานสตูดิโอเพิ
มขึ ,นอย่างมาก 
ประกอบกบัการที
บริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท เกียร์เฮด จํากดั) เป็นผู้ ให้บริการเช่าอปุกรณ์ในการถ่ายทําแบบ
ครบวงจรและมีทีมงานที
เชี
ยวชาญ และสถานที
ของโครงการก็จะมีพื ,นที
รองรับการใช้งานที
เกี
ยวข้องอื
นๆ ได้ จึง
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คาดวา่จะได้รับการตอบรับจากผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ เกี
ยวข้องในอตุสาหกรรม รวมถงึผู้ ที
ต้องการใช้สถานที
ใน
การจดังานหรืออีเว้นท์ตา่งๆ เป็นอย่างดี   

ทั ,งนี , ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่ามูลค่าเงินลงทุนทั ,งโครงการมีความเหมาะสมและก่อให้เกิด
ผลตอบแทนที
ดีแก่บริษัท โดยให้อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) 
เท่ากบัร้อยละ 9.64 และมีมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) เท่ากบั 118 ล้านบาท 
โดยมีระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 16 ปี รายละเอียดเพิ
มเติมแสดงในสารสนเทศการได้มาซึ
งสินทรัพย์ 
และรายงานความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ
งสินทรัพย์ ที
บริษัทได้เผยแพร่ในระบบ
ตลาดหลกัทรัพย์เมื
อวนัที
 20 สิงหาคม 2558 และวนัที
 13 ตลุาคม 2558  

ณ วนัที
 31 กรกฎาคม 2559 โครงการดงักล่าวดําเนินการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 30 ของทั ,งโครงการ และคาด
วา่จะเปิดเริ
มให้บริการบางสว่นในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 และเปิดให้บริการเตม็รูปแบบในเดือนเมษายน 2560  

3. ผลกระทบที�มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคาตลาด 

โดยที
 

ราคาตลาด = ราคาซื ,อขายถัวเฉลี
ยถ่วงนํ ,าหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะ 
กรรมการบริษัทเมื
อวันที
  28 กรกฎาคม 2559 คือ ตั ,งแต่วันที
  15-27 
กรกฎาคม 2559 ซึ
งเท่ากับ 2.09 บาทต่อหุ้ น (ข้อมูลจาก SETSMART 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
ม
ทนุ x หุ้นสามญัเพิ
มทนุ)]/ (จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว + หุ้นสามญัเพิ
มทนุ) 

 = [(2.09 x 531,629,851)+(2 x 250,000,000)] / 
(531,629,851+250,000,000) 

  = 2.06 บาทตอ่หุ้น 

Price Dilution = 1.44% 

ดงันั ,น ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทุนให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซื ,อ
หุ้นครบทั ,งจํานวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบั 1.44% 
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3.2 ผลกระทบต่อกาํไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย)/ EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที
 

EPS ก่อนเสนอขาย =  กําไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน /1/ จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว 

  = (38,795,640) / 531,629,851 

  = (0.073) บาทตอ่หุ้น 

EPS หลงัเสนอขาย = กําไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน/1 / (จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว + หุ้นสามญัเพิ
ม
ทนุ) 

 = (38,795,640) / (531,629,851 + 250,000,000) 

 =  (0.050) บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution = 31.98%                            

หมายเหตุ /1 กําไรสทุธิตั ,งแตเ่ดือนเมษายน 2558 ถงึเดือนมีนาคม 2559 

ดงันั ,น ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซื ,อ
หุ้ นครบทั ,งจํานวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้ น (EPS Dilution) เท่ากับ 
31.98% 

3.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

Control Dilution  = หุ้นสามญัเพิ
มทนุ/ (จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว + หุ้นสามญัเพิ
มทนุ) 

 = 250,000,000/ (531,629,851 + 250,000,000) 

Control Dilution  = 31.98% 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทุนให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้
สิทธิครบทั ,งจํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง เนื
องจากเป็นการออกและเสนอ
ขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้ นไม่ใช้สิทธิ และผู้ ถือหุ้ นอื
น
ทั ,งหมดใช้สิทธิครบทั ,งจํานวน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
บริษัท (Control Dilution) เท่ากบั 31.98%  
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี
ยวกบัการเพิ
มทนุครั ,งนี , ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี , 

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ�มทุน  

ในการเพิ
มทุนครั ,งนี , บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื
อปรับโครงสร้างทางการเงินในโครงการ 
New Home โดยการชําระคืนเงินกู้จากธนาคาร และลงทนุในสว่นที
เหลือในโครงการ New Home และ/
หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกลุม่บริษัท เพื
อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

ตามที
ที
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั ,งที
 1/2558 ได้อนุมัติมูลค่าเงินลงทุนโครงการ New Home จํานวน 
1,187 ล้านบาท โดยมีแหลง่เงินทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุในปี 2556 จํานวนประมาณ 700 
ล้านบาท กระแสเงินสดจาการดําเนินงาน และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ปัจจุบนั บริษัทได้รับอนุมติัวงเงินจากธนาคารสําหรับโครงการ New Home จํานวน 500 ล้านบาท โดย 
ณ วนัที
 1 สิงหาคม 2559 บริษัทได้เบิกเงินกู้ ดังกล่าวแล้วบางส่วนและคาดว่าก่อนการเสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ
มทุนจะมีภาระหนี ,เงินกู้ จํานวน 300 ล้านบาท บริษัทจะนําเงินบางส่วนจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ
มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในครั ,งนี , ไปชําระคืนหนี ,เงินกู้ดงักล่าว เพื
อลดภาระ
ทางการเงินและเพิ
มความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของกลุม่บริษัท 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เป็นการให้สิทธิผู้
ถือหุ้นทกุรายมีสว่นรวมในการจองซื ,อหุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากโครงการร่วมกนัในอนาคต  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้เงินจากการเพิ
มทุนในครั ,งนี ,เพื
อปรับโครงสร้างทาง
การเงินในโครงการ New Home ตามที
ได้รับอนมุติัจากที
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ,งที
 1/2558  เมื
อวนัที
 
29 ตุลาคม 2558 โดยชําระคืนเงินกู้ ยืม  ลงทุนเพิ
มเติมในโครงการ  รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
กลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยปัจจุบนัโครงการดงักล่าวได้ก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 
30 และคาดว่าจะเปิดให้บริการบางส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ภายหลงัโครงการเปิดดําเนินการจะ
ช่วยเพิ
มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้ประกอบการรายแรกที
ให้บริการการ
ผลิตภาพยนตร์แบบครบวงจร ซึ
งเป็นการกระจายรายได้ของบริษัทไปยังธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ และเอื ,อ
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจโดยรวมของกลุม่บริษัท 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน และแผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�ม
ทุน 

การเพิ
มทุนเสนอขายหุ้น และแผนการใช้เงินที
ได้จากการเสนอขายหุ้น  มีความสมเหตสุมผล สอดคล้อง
และเพียงพอกบัการพฒันาโครงการของบริษัทซึ
งอยู่ระหวา่งดําเนินการ  
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4.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัท 

เงินที
บริษัทได้รับจากการเพิ
มทนุ เพื
อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทตามแผนที
กําหนดไว้ ช่วยลดภาระ
ทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน ซึ
งจะสง่ผลให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ
ตอ่ไปได้อย่างยั
งยืน  

โดย ณ วนัที
 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี ,สินต่อทุน 0.06 เท่า อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัทจะมี
ภาระเงินกู้ เพิ
มขึ ,นอีกประมาณ 300 ล้านบาท ส่งผลให้อตัราสว่นหนี ,สินตอ่ทนุของบริษัทจะเท่ากบั 0.31 
เท่า บริษัทคาดว่าภายหลงัจากการเพิ
มทุนในครั ,งนี ,ที
คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 จะลด
อตัราสว่นหนี ,สินตอ่ทนุลงได้ระดบัหนึ
ง แตจ่ะช่วยลดภาระดอกเบี ,ยของบริษัทลงได้อย่างมีนยัสําคญั 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที
กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที
ด้วยความซื
อสตัย์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเรื
องที
เกี
ยวกบัการเพิ
มทุนในครั ,งนี , และหากการไม่ปฏิบติัหน้าที
ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที
นั ,นเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บคุคลที
มีความเกี
ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ
นั ,นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
จากการพิจารณาถึงเหตผุล และข้อเท็จจริงต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นด้วยตอ่การเพิ
มทนุของบริษัทในครั ,งนี , 
 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ,ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 
   

(นายสมบญุ ชีวสุทธานนท์)  (นายภมิูชาย วชัรพงศ์) 
กรรมการ  กรรมการ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) 
วันที�  28 กรกฎาคม 2559 

ข้าพเจ้า บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั 0งที� 7/2559 เมื�อ                   
28 กรกฎาคม 2559 ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถงึ 16.00 น.  เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงัตอ่ไปนี 0 

1. การเพิ�มทุน 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัเสนอให้ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 0งที� 1/2559 พิจารณาอนมุติั  

(ก) ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 3,370,149 บาท จาก 535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 บาท โดยลดทุนที�ยัง
ไมไ่ด้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 3,370,149 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ  1.00  บาท  

(ข) เพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน  250,000,000 บาท จาก 531,629,851 บาท เป็น 781,629,851 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่จํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ  1.00  บาท โดยเป็นการเพิ�มทุนใน
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี 0 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

�  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 250,000,000 1.00 250,000,000 
หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

�  แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั - - - 

(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

2.1. แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา  
จองซื 9อ และ

ชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 
250,000,000 

1 หุ้นเดิม : 0.4702 หุ้นใหม่ 2.00 3-7 ตลุาคม 
2559 

รายละเอียดตาม
หมายเหต ุ1 และ 2 

หมายเหต:ุ  ที�ประชมุคณะกรรมการ ครั 0งที� 7/2559 เมื�อวนัที�  28 กรกฎาคม 2559 มีมตอินมุตัดิงันี 0  

1.  เพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน  250,000,000 บาท  จาก 531,629,851 บาท เป็น 781,629,851 บาท โดยออกหุ้น
สามญัใหมจํ่านวน 250,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท รวมมลูคา่ 250,000,000 บาท  

2.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 250,000,000  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ  1.00  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท (Right Offering) ตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี 0 
2.1 เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 0.4702 หุ้นใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท 
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2.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื 0อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราที�กําหนดไว้นี 0ได้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จอง
ซื 0อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้ นให้สําหรับจํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี 0ก็ต่อเมื�อมีหุ้ น
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื 0อตามสิทธิครบถ้วนทั 0งหมดแล้วเท่านั 0น โดยใน
กรณีที�หุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนที�มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื 0อเกินสิทธิจะ
จดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื 0อเกินสิทธิแตล่ะรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิม
ของผู้ ถือหุ้ นที� ได้จองซื 0อหุ้ นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้ นดังกล่าวให้
ดําเนินการไปจนกระทั�งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

2.3 ในกรณีที�มีสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเหลือจากการจดัสรรในครั 0งนี 0 บริษัทจะเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายและ/หรือ
กําหนดแนวทางที�เห็นสมควรตอ่ไป 

2.4 บริษัทกําหนดระยะเวลาการจองซื 0อและชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัส่วนในระหว่างวนัที� 3-7 ตลุาคม 2559 (5 วนัทําการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ ถือหุ้น
เดิมในการจองซื 0อหุ้นสามญัเพิ�มทุนยังมีความไม่แน่นอน และขึ 0นอยู่กับการอนุมติัโดยที�ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 0งที� 1/2559 

2.5 เศษของหุ้นใดๆ จากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ปัดทิ 0ง  
2.6 ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื 0อหุ้นเพิ�มทุนต้องเป็นผู้ ที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัที� 15 กนัยายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุดจด
ทะเบียนในวนัที� 16 กนัยายน 2559 

2.7  มอบอํานาจให้คณ ะกรรมการบริษัท และ/ห รือกรรมการผู้ มี อํานาจ และ/หรือบุคคลที�
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด
แก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื 0อ และการ
ชําระเงินค่าหุ้ น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนครั 0งเดียวทั 0งจํานวนหรือ
แบ่งเป็นสว่นๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั 0งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้อง 
และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขาย 
รวมทั 0งการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล การยื�นเอกสาร
หลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2. การดาํเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิดจากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิ 0ง  
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3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 0งที� 1/2559 ในวนัที� 7 กนัยายน 2559  เวลา 14.00 ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรม
รอยลัปริ_นเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร โดย  

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 0งที� 1/2559   
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 0งที� 1/2559 15 สิงหาคม 2559 
วนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
(และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

16 สิงหาคม 2559 

การจองซื 0อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท 
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื 0อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ  15 กนัยายน 2559 
วนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่งพรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

16 กนัยายน 2559 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี)         

บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
ให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

บริษัทมีแผนจะนําเงินจากการเพิ�มทุนในครั 0งนี 0 เพื�อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยการนําเงินที�ได้จาก
การเพิ�มทุนไปลงทุนในโครงการ New Home ตามที�ได้รับอนุมติัจากที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั 0งที� 1/2558 เมื�อ
วนัที� 29 ตลุาคม 2558 และ/หรือชําระคืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน   

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

เงินที�ได้รับจากการเพิ�มทนุในครั 0งนี 0 จะนําไปทดแทนภาระเงินกู้  ซึ�งจะช่วยลดต้นทนุทางการเงินของบริษัท 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

7.1. นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40 ของผลกําไรสทุธิ ในกรณีที�ไมมี่เหตจํุาเป็นอื�นใดในการใช้เงิน
จํานวนนั 0นๆ  และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไมก่ระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั  

7.2. ผู้จองซื 0อหุ้นสามญัเพิ�มทุนครั 0งนี 0จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเริ�มตั 0งแต่ผู้ จองซื 0อหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

-ไมมี่- 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ขั 0นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 
วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทครั 0งที� 7/2559 เพื�ออนุมตัิการเพิ�มทนุ และจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทนุ 

28 กรกฎาคม 2559 

วันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั 0งที� 1/2559  
(Record Date) 

15 สงิหาคม 2559 

วันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225  แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

16 สงิหาคม 2559 

วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 0งที�1/2559 เพื�ออนมุตัิการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 7 กนัยายน 2559 
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิจองซื 0อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) 15 กนัยายน 2559 
วันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225  แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

16 กนัยายน 2559 

ระยะเวลาใช้สทิธิจองซื 0อ และชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุ 3-7 ตลุาคม 2559 
จดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 12 ตลุาคม 2559 
หุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื 0อเริ�มซื 0อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 18 ตลุาคม 2559 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี 0ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
   

   

   (นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์)  (นายภูมิชาย วชัรพงศ์) 
กรรมการ  กรรมการ 

 
 
 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทพร้อมประทบัตราของบริษัท) 
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คาํชี �แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั�งที� 1/2559 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนําหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉันทะ
และหลกัฐานซึ'งมีรายละเอียดดงันี *มาเพื'อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที' 1/2559 ในวนัที' 7 กนัยายน   
2559 ของบริษัท แมท็ชิ'ง แมก็ซิไมซ์ โซลชูั'น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

1.  เอกสารที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ที'ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี' หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ ให้ยื'นหลกัฐานประกอบด้วย 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที'แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ'งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื'อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  สําเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้ น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้ นได้
  ลงชื'อรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ1 กรณีบุคคลธรรมดา 
พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึ'งผู้ รับมอบฉนัทะลงชื'อรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

 กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารที'สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ'งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ'งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล
ซึ'งเป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที'แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ'งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื'อของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที'ได้จด
ทะเบียนไว้ ซึ'งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ'งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) ตามที'ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ'งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ'งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3  สําเนาเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ'งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 
กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื'อรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึ'งผู้ รับมอบฉนัทะลงชื'อรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ที(เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั,งใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน(Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค .) ซึ' งสามารถ download ได้จาก website ของบ ริษัท ที' 
www.matchinggroup.com ซึ'งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื'อของผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามที'ได้จดทะเบียนไว้ ซึ'งเป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.  หนงัสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึ'งลงนามโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที'ได้
จดทะเบียนไว้ 

ค.  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ'งรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามที'ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้ แทนคัสโตเดียน (Custodian)ซึ'งลงนามในฐานะผู้ มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง.  สําเนาเอกสารที'ส่วนราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึ'งเป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื'อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 

ก.  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ'งรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที'ได้จดทะเบียนไว้ 
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และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ'งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุคลซึ'งเป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  สําเนาเอกสารที'สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ'งเป็นผู้มอบฉนัทะตาม
ข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื'อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานที'สว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

ทั *งนี *เอกสารที'จดัทําเป็นภาษาอื'นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษา
องักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนั *นรับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

 4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ(งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที(จดัตั,งขึ,นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามขอ้  3) 

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที'
จดัทําเป็นภาษาอื'นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั *นรับรองความถูกต้องของคําแปล โดยมีอายขุองการรับรองไม่เกิน 
6 เดือน 

 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที'กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ'งหนงัสือ
มอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี * 

•  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั'วไปซึ'งเป็นแบบที'ง่ายไมซ่บัซ้อน 

•  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที'กําหนดรายการตา่ง ๆ ที'จะมอบฉนัทะที'ละเอียดชดัเจนตายตวั 

•  แบบ ค. แบบที'ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นที'เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั *งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

ผู้ ถือหุ้นที'ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี * 

(1)  ผู้ ถือหุ้นอื'นๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นที'เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั *งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั *น สว่นผู้ ถือหุ้นที'เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั *งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั *งนี * ผู้ ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ'งเพียง
แบบเดียวเท่านั�น 
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(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ'งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารที'แนบ) โดยให้ระบชืุ'อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที'ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ และลง
ลายมือชื'อผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั *งขีดฆ่าลงวนัที'ทีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื'อให้ถูกต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวนัที' 2 กนัยายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ'ม
การประชมุอย่างน้อยครึ'งชั'วโมงเพื'อให้เจ้าหน้าที'ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ'มประชมุ 

 

ทั *งนี * ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้ นที'ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้ นเพื'อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นที'เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั *ง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื'อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

3 .การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ'มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนเริ'มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั'วโมง หรือ ตั *งแต่เวลา         
13.00 น. เป็นต้นไปในวนัที'  7 กันยายน 2559 ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริaนเซส หลานหลวง เลขที' 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ  10100 ตามแผนที'สถานที'จดัประชมุที'ได้แนบมาพร้อมนี * 

 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ'งหุ้นต่อหนึ'งเสียงซึ'ง 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ'ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นที'เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั *งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึ'ง
ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 
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2. วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 

  ประธานที'ประชมุจะชี *แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที'ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี * 

(1)  ประธานที'ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นทีละครั *งจากที'ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที'ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที'บริษัทได้แจก
ให้เมื'อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทําเครื'องหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ �งดออก
เสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั *น 

(3)  สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที'ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามที'ผู้ ถือหุ้นระบมุา 
 

3.  มตขิองที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี � 

 •  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที'ประชมุ 

 •  กรณีอื'นๆ ซึ'งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที'ประชุมจะ
เป็นไปตามที'กฎหมายหรือข้อบงัคบันั *นกําหนด โดยประธานในที'ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที'ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที'ประชุมออกเสียงเพิ'มขึ *นอีกหนึ'งเสียงต่างหากเป็นเสียง 
  ชี *ขาด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื'องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื'อง
นั *นเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื'อเลือกตั *งกรรมการ และประธานที'ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนั *นออกนอกที'ประชมุชั'วคราวก็ได้  

 

4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที'ประชมุทราบทกุวาระ 

 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ที(บริษทัเมื(อเสร็จสิ,นการประชมุ 
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ข้อบังคับบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 15. ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ เลือกตั  งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี   
  (1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
  (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�ตนมีอยู่ทั  งหมดตาม (1) เพื�อเลือกตั  งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กวา่กรรมการคนอื�น ๆ ไมไ่ด้ 

  (3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามลําดบัจะได้รับการเลือกตั  งให้เป็นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั  งในครั  งนั  น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการ
เลือกตั  งในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั  งใน
ครั  งนั  น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี  ขาด 

 

 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั  ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตําแหน่ง ถ้า
จํานวนกรรมการที�จะพ้นจากตําแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัจํานวน 
1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง 
  ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั การออกจาก
ตําแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็น
ผู้ออกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจํานวนมากกว่า
จํานวนที�ต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนั  น ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก ทั  งนี   กรรมการที�
ออกตามวาระนั  น ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้ 
 

 ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิ  นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�งให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัจํานวนรวมกนั
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดเข้าชื�อกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั  น ในกรณีนี  ให้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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 ข้อ 30. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมทั  งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั  งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�อง
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 
  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที�ได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนดวนั เวลา  และสถานที�ที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้ น ซึ�งสถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นนั  นต้องอยู่ในท้องที�อันเป็นที�ตั  งของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที�ตั  งของสํานกังานใหญ่และสํานักงานสาขา หรือจงัหวดัอื�น ตามที�คณะกรรมการเห็น
วา่เหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที�และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตาม
แบบที�นายทะเบียนกําหนด 
 
  หนงัสือมอบฉนัทะนี  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ ที�
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไมน้่อย
กวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั  งหมด และต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั  งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั  นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั  นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั  งหลงันี  
ไมบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีที�ประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ก็ให้ที�ประชุมเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที�ประชมุ 
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 ข้อ 34. ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที�ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบริษัทวา่ด้วยการประชุม และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดบัวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที�
ประชมุจะมีมติให้เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดซึ�งที�ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั  นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั  น เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั  งกรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที�
ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั  น ให้เป็นไปตามที�ประธานในที�
ประชมุกําหนด 
 
 ข้อ 36. มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี   
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ  นอีกเสียงหนึ�ง
เป็นเสียงชี  ขาด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี   ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้
ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั  งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 
   (ข) การซื  อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั  งหมดหรือบางส่วน

ที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลหรือนิติบคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

   (ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
   (จ) การเพิ�มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้  
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลิกบริษัท 
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 ข้อ 37. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี   
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของ

บริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 
  (2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
  (4) พิจารณาเลือกตั  งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
  (5) พิจารณาแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 
  (6) กิจการอื�น ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีที�มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกําไรเท่านั  น 
  การจ่าย เงินปันผลนั  น ให้กระทําภายใน 1 เดือน  นับแต่วัน ที� ที� ป ระชุมผู้ ถือหุ้ นห รือ
คณะกรรมการลงมติ แล้วแตก่รณี ทั  งนี   ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล
นั  นทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย  
 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี  จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 
  นอกจากทนุสํารองดงักลา่วคณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุ
สํารองอื�นตามที�เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิ  นสดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนมุติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุนี   
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั  งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีจะแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้
ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท 
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รายนามและประวัตกิรรมการอสิระ ซึ�งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน                                        

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั*งที� 1/2559 

ชื�อ : นายกมล รัตนไชย 

ตาํแหน่ง : -กรรมการอิสระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

อายุ : 50 ปี 

ที�อยู่  : 54  ซอยรามคําแหง 58/3 แยก 4 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

: -ไมมี่- 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : -ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA) 

การอบรมบทบาทหน้าที�
กรรมการ 

: -Director Accreditation Program : IOD 

-Audit Committee Program : IOD 

-Successful Formulation & Execution of Strategy :IOD 

-How to Measure  the Success of Corporate Strategy :IOD 

-Anti-Corruption :The Practical Guide : IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไมมี่- 

ส่วนได้เสียทั *งทางตรงและ
ทางอ้อม วาระที�พจิารณาในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั*งที� 
1/2559 

: -ไมมี่- 
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แผนที�แสดงสถานที�จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั!งที� 1/2559 

ณ ห้องราชดาํเนิน 

โรงแรมรอยัลปริ,นเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 
(แบบที�กาํหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 
      เขียนที� ...................................................................................... 
      Written at 
 
                วนัที� .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................. สญัชาติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยู่บา้นเลขที� ........................................... ถนน .................................................................. ตาํบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 
อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ ์โซลชูั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั<งสิ< นรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง ดงันี<  
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           
หุน้สามญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 
หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหตุขอ้ 3) 

Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please 
use details in Remark No.3                                                                                                                      

(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี 
                           age                                       years, 

        อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                             age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                            age                                        years, 
        อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง............................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

     Duty Stamp 20 Baht 
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั<งที� 1/2559 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 
 

ในวนัที� 7 กนัยายน 2559 เวลา 14.00 น.      ณ หอ้งราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริC นเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

to be held on 7 September 2016 time 02.00 p.m. at Rachadamnoen Hall, Royal Princess Larn Luang Hotel , 
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 

  
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั<งนี<  ดงันี<  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

 (1)  � วาระที� 1    เรื�อง        พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 
2559 

 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the minutes of 2016 Annual General Shareholder’ Meeting 
held on 27 April 2016 

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
� วาระที�      2  เรื�อง พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  

ขอ้ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   Agenda Item 2  Subject  To consider and approve the reduction of the registered capital as well as the 

amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company with 
respect to the registered capital to be in line with the reduction of registered 
capital  

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

� วาระที�  3 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 
4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 Agenda Item  3 Subject To consider and approve the increase of the registered capital as well as the 
amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company with 
respect to the registered capital to be in line with the increase of registered capital 

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

� วาระที�   4 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 
  Agenda Item  4  Subject To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares 

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
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  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

� วาระที�         5  เรื�อง  พิจารณาเรื�อง อื�น ๆ (ถา้มี) 
 Agenda Item  5  Subject To consider other matters (if any).      

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี<  ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั<นไม่ถูกตอ้ง
 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 
 as a shareholder. 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form  shall 
be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

     ลงชื�อ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
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หมายเหต ุ: 
1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจําต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
3. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ ดงันี<  

• นายกมล รตันไชย 

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6) 

Remarks : 
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  

the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 
may use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 

3. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 

• Mr. Kamol Ratanachai 

(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6) 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ               บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ ์โซลชูั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั<งที� 1/2559 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 
 

ในวนัที� 7 กนัยายน 2559 เวลา 14.00 น.      ณ หอ้งราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริC นเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

to be held on 7 September 2016 time 02.00 p.m. at Rachadamnoen Hall, Royal Princess Larn Luang Hotel , 
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 

 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�น  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

----------------------------------------- 
� วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

� วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 
  Agenda Item       Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

� วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 
                         Agenda Item       Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

� วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 
                         Agenda Item       Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

 


