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MMS-AC58/009       
 

วันที่ 1 เมษายน 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 

2. รายงานประจ าปี 2557 ซึง่ประกอบด้วยส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ 

3. รายนามและประวัติโดยสงัเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ รวมทัง้นิยาม
กรรมการอิสระ 

4. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวัน
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

5. ข้อบงัคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนใน
การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

7. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

8. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษทั แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จดั
ประชมุใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ณ ห้องจามจุรี 
บอลลมู เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทมุวัน ปร๊ินเซส เลขที่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดังต่อไปนี ้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 เมื่ อวันท่ี 14 
ตุลาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดย
มีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ไว้อย่างถูกต้อง จึง
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทส าหรับรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557 โดยได้
จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทัง้นี ้เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
และเห็นภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษัทโดยสรุป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2557 

หมายเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและ
งบก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และข้อบงัคับของบริษัทซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนมุติั จงึขอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2557 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชทีี่ได้รับอนญุาตแล้วและ
ควรรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และ
ข้อบงัคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 นอกจากนี ้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณ
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดในการใช้เงิน
จ านวนนัน้ ๆ  และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของกิจการ
อย่างมีนยัส าคัญ   

 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว) บริษัทมีก าไรสทุธิเป็นเงินจ านวน 46,977,520  บาท คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผล ดังนี ้
 
1. จดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 2,438,876 บาท 

โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้วบริษัทมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2557 จ านวน 46,977,520   บาท) 

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนด
รายชือ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที ่12 พฤษภาคม 
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2558 และให้รวบรวมรายชือ่ผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมและก าไรสทุธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.055 บาทต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 29,239,641.81 บาทโดยการจา่ยเงินปันผลจะ
ด าเนินการในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2558   

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ข้อมลูเปรียบเทียบเงินปันผลจา่ยในปีที่ผา่นมาเป็นดังนี ้
(งบการเงินเฉพาะบริษทั) 

รายละเอียดเงินปันผล 
 

ประจ าปี 
2557 (ปีท่ีเสนอ) 

ประจ าปี 
2556 

ก าไรสทุธิ (บาท) 46,977,520 65,941,514 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 531,629,851 471,607,290 
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น  (บาท /หุ้น) 0.055 0.10 
จ านวนเงินปันผลที่จ่ายประมาณ (บาท) 29,239,641.81 47,160,729 
อัตราการจ่ายปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 62.24  71.52 

   

(งบการเงินรวม) 
รายละเอียดเงินปันผล 

 
ประจ าปี 

2557 (ปีท่ีเสนอ) 
ประจ าปี 
2556 

ก าไรสทุธิ (บาท) 29,361,789 78,523,849 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 531,629,851 471,607,290 
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น  (บาท /หุ้น) 0.055 0.10 
จ านวนเงินปันผลที่จ่ายประมาณ (บาท) 29,239,641.81 47,160,729 
อัตราการจ่ายปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 99.58 60.06 

    

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติัการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ  .2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึง่ในสาม และกรรมการผู้ พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตัง้
ใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี  ประธานกรรมการ 
2. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์  กรรมการ 
3. นายณัฐวฒุิ เภาโบรมย ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ความเหมาะสมส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายงับริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท
เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย จงึเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้รายนามและประวัติโดยสงัเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน รวมทัง้นิยาม
กรรมการอิสระได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึง่  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการส าหรับปี 2558 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
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ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ดังนี ้
 
1.ค่าตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการ  
     ประธานกรรมการ 60,000 บาท 
     กรรมการ  30,000 บาท 
คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน  

     ประธานกรรมการ 30,000 บาท 
     กรรมการ  20,000 บาท 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้
คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะที่เป็นกรรมการด้วย 

  
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 
จ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาททัง้นีก้ารจัดสรรค่าบ าเหน็จให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก าหนด 
 
ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี ้               

  (หน่วย : บาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558          

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2557 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน :   
    คณะกรรมการ   
    -ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
    -กรรมการ 30,000 30,000 
    คณะกรรมการชดุย่อย   
    -ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
    -กรรมการ 20,000 20,000 
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการ

ด าเนินงานของปีที่ผา่นมา 
1,500,000 3,000,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ปี 2558 และค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส าหรับปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสามารถแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้บุคคลดังต่อไปนี  ้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 และ/หรือ 
2. นายไพบูล ตันกูล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 

ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
มอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบ
บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดต่อกัน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) 
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม 2558 ของบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นเงินจ านวน 765,000 บาท 
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจ านวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทัง้สิน้
จ านวน 2,000,000 บาท 

โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีเม่ือเปรียบเทียบกันส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 เป็นไปดังนี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2558 (บาท) รอบปีบัญชี 2557 (บาท) 

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 
โซลูชั่น  จ ากัด  (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

2,000,000 - 1,700,000 - 

รวม  2,000,000 - 1,700,000 - 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตัง้นายขจรเกียรติ  
อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 และ/หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 4298 และ /หรือนางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4906 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และ/หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืน
ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยโดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทจ านวน 765,000 บาท และค่าสอบบญัชี
ของบริษัทย่อยจ านวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีทัง้สิน้จ านวน 2,000,000 บาท 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 การขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระท าได้โดยผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลกัฐานที่ต้องใช้เพ่ือการประชมุผู้ ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามค า
ชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและ
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ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและลงมติแทน ผู้ ถือหุ้น
สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะท่ีได้แนบมานีแ้ละส่งหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 
บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น 
จ ากัด  (มหาชน) เลขที่  305/10 ซอยสุโขทัย  6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-6543-6, 0-2669-4200-9 หมายเลข
โทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทัง้นี ้ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2558 

ในกรณีการมอบฉันทะให้คสัโตเดียนเป็นผู้ รับฝากและดูแลหลกัทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วม
ประชมุแทนผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ง
สามารถdownload ได้จาก website ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com 

อนึง่ คณะกรรมการของบริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวม
รายชื่อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 
มีนาคม 2558 

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวันประชมุ ณ ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 
เลขที่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330  

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
    บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

        

 
 (นายภมิูชาย วัชรพงศ์) 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
 บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

         

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชมุเม่ือวันที่  14  ตุลาคม   2557  เวลา  10.00 น. ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 
กรุงเทพฯ  เลขที่  269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ/ผู้บริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี    ประธานกรรมการ 
2. นายภมิูชาย วัชรพงศ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสมบุญ ชีวสทุธานนท์   กรรมการผู้จดัการ 
4. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์   กรรมการ 
5. นายสรรสฤษด์ิ  เย็นบ ารุง   กรรมการ 
6. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์   กรรมการ 
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายกมล รัตนไชย    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
และนายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง   รองกรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท 

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและท่ีปรึกษากฎหมายอิสระท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ และทีมงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลสั จ ากัด 
2. นางกุลกนิษฐ ค าศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด 

เร่ิมการประชุม 

นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 132 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 293,450,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
55.1984 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้ นของบริษัทฯ ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิน้ 
531,629,851 หุ้น) ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม
ประชมุเพ่ิมเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 162 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
298,755,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1962 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์
ประชมุ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุ และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและ
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เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี ้ วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 และ 3 ต้อง
ได้รับมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2557 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 
ซึง่ประชมุเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้   
ถือหุ้นประจ าปี 2557 ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 
293,978,801 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0
เสียง 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซือ้ท่ีดินและอาคาร
โกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด รวมทัง้อนุมัติเงิน
ลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร 

ประธานฯ มอบหมายให้นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงรายละเอียดของ
วาระนีใ้ห้ที่ประชมุทราบ 

นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการ
พฒันาโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร ซึง่จะประกอบด้วย สตูดิโอ อาคารจดัเก็บอุปกรณ์ และ
อาคารส านักงานภายใต้ชื่อโครงการบ้านใหม่ (New Home Project) เพ่ือรองรับการถ่ายท า
ภาพยนตร์ทัง้กลางแจ้ง ในร่ม รวมถึงการถ่ายท าใต้น า้ เพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัให้สอดคล้องกบั
อุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่ เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล และเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีเป้าหมายครองส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการให้เช่า
อุปกรณ์และสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 10/2557 จงึมีมติให้
เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุติัให้บริษัทหรือบริษัทแม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จ ากัด  (ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ) (“แม็ทช่ิง บรอดคาสท์”) เข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์อันได้แก่การเข้าซือ้ที่ดินจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (“BAM”) 
ซึง่ BAM ไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท จ านวน 18 แปลง เนือ้ที่รวม 216 ไร่ 1 งาน 56 
ตารางวา (หรือ 86,556 ตารางวา)พร้อมอาคารโกดังเก็บของ 1 หลงัพืน้ที่ใช้สอย 3 ,200 ตาราง
เมตร (800 ตารางวา) ตัง้อยู่ที่ ถนนบางบ่อ-คลองด่าน (ทล.3117) / ถนนบางนา-ตราด (ทล.34 ) 
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ต าบลบางเพรียง,บางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  (“ท่ีดินท่ีซือ้”) เพ่ือพัฒนา
โครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจรข้างต้นในราคาซือ้ขายรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 455 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจ านวนประมาณ 18 ล้านบาท  โดยบริษัทหรือแม็ทชิ่ง บรอดคาสท์จะช าระ
ราคาค่าที่ดินที่ซือ้ดงักล่าวเป็นเงินสดทัง้จ านวนรวมทัง้อนมุติัเงินลงทนุก่อสร้างโครงการเมืองถ่าย
หนงัครบวงจรมลูค่าการก่อสร้างรวม 296 ล้านบาท รวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ 769 ล้านบาท และ 
ในกรณีที่แม็ทชิ่ง บรอดคาสทเ์ป็นผู้ เข้าซือ้ที่ดินที่ซือ้ แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์จะด าเนินการเพ่ิมทนุใน
จ านวนไม่เกิน 770 ล้านบาทและบริษัทจะจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุจ านวนดังกล่าวทัง้หมดเพ่ือให้แม็ท
ชิ่ง บรอดคาสท์น าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทนุไปช าระราคาค่าซือ้ที่ดินที่ซือ้ต่อไป  

ทัง้นี ้บริษัทได้พิจารณาคัดสรรที่ดินอย่างรอบคอบ โดยที่ดินที่ซือ้มีคุณสมบัติครบถ้วนทัง้ในแง่
ท าเลที่ตัง้ ราคา และการคมนาคมขนส่ง บริษัทซือ้ที่ดินดังกล่าวมาในราคาต ่ากว่าราคาประเมิน
ประมาณร้อยละ 31 อีกทัง้ที่ดินที่ซือ้ดังกล่าวเป็นที่ดิน ท่ีพร้อมพัฒนาซึ่งบริษัทจะสามารถ
ด าเนินการสร้างสตูดิโอได้ทนัที และคาดว่าผู้ ถือหุ้นจะเร่ิมเห็นภาพของโครงการเมืองถ่ายหนัง
ครบวงจรเฟสแรกของบริษัทประมาณไตรมาสที่  1 ของปี 2559 โดยบริษัทมีแผนการในการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

เฟสที่ 1 

1. ส่วนแรก คือ ประมาณ 10 ไร่ด้านหน้าของที่ดินที่ซือ้ซึง่ติดถนนใหญ่ บริษัทพิจารณาแล้วเห็น
ว่าน่าจะมีมลูค่าสงูขึน้ในอนาคต บริษัทจงึตัดสินใจเก็บไว้ส าหรับโครงการในอนาคต โดยใน
ระหว่างนีบ้ริษัทจะใช้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Event) เพ่ือส่งเสริมการตลาด 

2. ส่วนที่สอง คือ โกดังเก็บของซึง่มีพืน้ที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร บริษัทจะต่อเติมให้มีพืน้ที่ใช้
สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และพฒันาเป็นโกดังเก็บอุปกรณ์ถ่ายท าภาพยนตร์/ละคร 
และส านกังานของบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด (“เกียร์เฮด”)  

3. ส่วนที่สาม คือ สตูดิโอถ่ายท าภาพยนตร์ใต้น า้ (“Underwater Studio”) ขนาด 25x25 ตาราง
เมตร แห่งแรกของประเทศไทย 

4. ส่วนที่สี่จะเป็นโรงยานยนตร์และส่วนสร้างฉาก 

5. ส่วนที่ห้าจะเป็นส่วนของสตูดิโอถ่ายท าภาพยนตร์จ านวน  5 หลัง ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอ
ขนาดเล็ก 2 หลงั ขนาดกลาง 2 หลังและขนาดใหญ่ 1 หลัง   และโรงเก็บฉากเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  
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เฟสที่ 2 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาด าเนินการพฒันาเฟสที่ 2 ต่อไปหากโครงการ
ถ่ายหนงัครบวงจรเฟสแรกประสบผลส าเร็จ และสร้างรายได้ให้กับบริษัท ทัง้นี ้โดยใช้ที่ดินที่ซือ้
ส่วนที่ต่อจากเฟส 1  มาพัฒนาเป็นสตูดิโอเพ่ิมขึน้  และสถานที่ถ่ายท ากลางแจ้ง (“Outdoor 

Studio”)  

อย่างไรก็ตาม โครงการพฒันาดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภาวะตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ แวดล้อม 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าท ารายการ
ปรากฎในสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่แนบท้ายรายงานการประชมุนี ้

 โดยบริษัทหรือแม็ทชิ่ง บรอดคาสท ์จะเข้าท ารายการดงักล่าวก็ต่อเม่ือที่ประชมุมีมติอนมุติัการเข้า
ท ารายการดงักล่าว และคู่สญัญาที่เก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และรวมทัง้เง่ือนไขบงัคับก่อนต่างๆ ที่จะระบุไว้ในสญัญาดังกล่าวส าเร็จลง 

 นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการมอบ
อ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการซือ้ที่ดินที่ซือ้ดังกล่าวข้างต้นได้ 
ทกุประการ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกซือ้ที่ดินจาก BAM เนื่องจากในการประชุม
คราวที่แล้วผู้ ถือหุ้นได้รับแจ้งว่าบริษัทได้คัดสรรที่ดินไว้ 3 ท าเล ได้แก่ รังสิต รังสิต-นครนายก 
และนวลฉวี จงัหวัดปทมุธานี นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุ
ว่า เนื่องจากบริษัทได้หาข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับที่ดินทัง้ 3 ท าเลดังกล่าวแล้วพบว่า ที่ดินดังกล่าว
มีปัญหาเร่ืองน า้ท่วม บริษัทจงึจ าเป็นต้องหาที่ดินแปลงอ่ืนและตัดสินใจเลือกที่ดินที่ซือ้เนื่องจาก
(1) ท าเลที่ตัง้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ (2) ราคาไม่สูง และ (3) 
อ าเภอบางบ่อเป็นตัวเลือกหนึง่ของแผนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมบนัเทิงในอนาคต 
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นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง (1) ปัญหาน า้ท่วมของที่ดินที่
จะซือ้ และ (2) การพัฒนาโครงการของบริษัทก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงหรือไม่ และ (3) 
แผนการของบริษัทที่จะลดระยะเวลาคืนทุน (“Payback Period”) ของโครงการ และให้
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชมุว่า ด้านหน้าของที่ดินที่ซือ้ที่ติดถนนใหญ่ควรพิจารณาหาคู่ค้า/พนัธมิตร
เพ่ือพฒันาโครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial) เพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุนทางธุรกิจของ
บริษัท นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมดังนี ้(1) ที่ดินที่ซือ้ใน
ส่วน 92 ไร่  มีระดับสงูกว่าที่ดินใกล้เคียงประมาณ 1 เมตร ดังนัน้ จงึไม่น่ามีปัญหาเร่ืองน า้ท่วม 
(2) การพฒันาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง และ (3) ที่ดินที่ซือ้มีขนาดใหญ่ การ
ค านวณ Payback Period ค านวณจากมูลค่าเงินลงทุนที่ได้รวมต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องของที่ดินทัง้แปลงขนาดเนือ้ที่ 216 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา  ในขณะที่ข้อมลูรายได้และ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณจากการพฒันาโครงการเฉพาะของเฟสที่ 1 บน
พืน้ที่ประมาณ 33 ไร่ เท่านัน้ โดยยงัไม่ได้ค านงึถึงรายได้จากการพฒันาโครงการเฟสต่อไป  ซึ่ง
ในความเป็นจริงที่ดินส่วนที่เหลือบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในเฟสต่อไป อาทิเช่น การ
สร้างสตูดิโอเพ่ิม  การสร้าง Outdoor Studio  และแผนการพฒันาในสว่นด้านหน้าของที่ดินที่ซือ้  
โดยทัง้นี ้โครงการของบริษัทจะเป็นการให้บริการครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่มีมาตรฐาน
ระดับเอเซีย ดังนัน้ Payback Period จงึไม่น่าจะยาวถึง 21 ปีอย่างแน่นอน 

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์   ผู้ ถือหุ้ น  สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) เงินลงทุนในการผลิต 
(“Projection Finance”) ไม่ได้ค านวณรวมส่วนที่ เป็น Outdoor Studio ใช่หรือไม่ (2) 
ก าหนดเวลาที่จะเร่ิมโครงการเฟสท่ี 2 ของบริษัท  (3) แผนการรองรับของบริษัทในกรณีที่
โครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (4) อัตราค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัท และ (5) 
วิธีการถ่ายท าภาพยนตร์ใต้น า้ในปัจจบุนั นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จง
ต่อที่ประชมุว่า (1) Projection Finance ยงัไม่ค านวณรวมส่วนของ Outdoor Studio และยังไม่
รวมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  (2) เนื่องจากบริษัทต้องพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย จงึยงัไม่สามารถก าหนดเวลาที่
แน่ชดัในการด าเนินโครงการเฟสที่ 2 ได้ (3) บริษัทมีแผนการรองรับโดยจะพฒันาโครงการของ
บริษัทให้เป็นบริการครบวงจร  โดยมีแผนการพฒันาที่ดินที่ซือ้ส่วนด้านหลงั124 ไร่  พฒันาเป็น
สวนป่า ขดุสระ สร้างท าเลต่างๆ  เพ่ือรองรับการถ่ายท าส าหรับงานละคร  ที่จะสามารถสร้าง
รายได้ได้อีกช่องทางหนึง่ โดยประมาณการเงินลงทุนจากเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท  (4) 
ค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัทมีอัตราใกล้เคียงกับสตูดิโออ่ืนๆ ในประเทศไทย   และ (5) 
ปัจจบุนัการถ่ายท าภาพยนตร์ใต้น า้ เนื่องจากยงัไม่มีสตูดิโอใต้น า้ส่วนใหญ่จะใช้สถานที่สระจฬุา
ภรณ์ และแม่น า้เจ้าพระยา 

นายสรุศักด์ิ สจัจะเดว์ ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชมุให้ (1) พิจารณาย้ายโครงการเฟสแรก
ของบริษัททัง้หมดไปยงัที่ดินด้านหลงั เพ่ือให้ที่ดินด้านหน้าสามารถน ามาปรับใช้ได้ในอนาคต 
และ (2) ในการเพ่ิมทุนของบริษัทควรจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและก าหนดเวลาที่บริษัท
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ต้องการใช้เงินทนุด้วย ดังนัน้ การที่บริษัทท าการเพ่ิมทนุไปในปีที่แล้วเพ่ือน าเงินทุนมาซือ้ที่ดิน 
ตนเห็นว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่สมควรเพราะบริษัทได้ผลตอบแทนจากเงินที่ได้มานัน้ในอัตรา
ต ่า นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า (1) หากบริษัทย้าย
โครงการทัง้หมดมาด าเนินการในที่ดินด้านหลงั บริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสงูมากในการเตรียม
ที่ดิน บริษัทจงึวางแผนที่จะเร่งพฒันาโครงการส่วนแรกเพ่ือสร้างรายได้เป็นต้นทุนให้กับบริษัท
พฒันาโครงการส่วนอ่ืนต่อไป และ (2) เนื่องจากการเลือกสรรที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการ ต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบจงึต้องใช้ระยะเวลามาก ท าให้ระยะเวลาที่เพ่ิมทุนไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการพฒันาโครงการ  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึง (1) ความคุ้ มค่าและ
ประโยชน์ของการย้ายโครงการทัง้หมดของบริษัทมายงัที่ดินด้านหลงั (2) การวางแผนภาษี และ 
(3) การเพ่ิมอัตราความเร็วของสญัญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ภายในบริเวณสตูดิโอของ
บริษัท นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า แผนการที่เสนอให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณานัน้เป็นแผนการผ่านการพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทแล้วว่าจะช่วยให้บริษัทประหยดัค่าใช้จ่ายในการเตรียมที่ดินได้เป็นจ านวน
มาก และแม้ที่ดินที่เหลือจะถกูล้อมรอบด้วยที่ดินของบริษัทแต่ถนนด้านข้างที่ตัดผ่านเป็นถนน
ขนาดใหญ่ ดังนัน้ หากมีบุคคลภายนอกสนใจจะซือ้หรือเช่าที่ดินดังกล่าวของบริษัทจงึไม่น่าจะมี
ปัญหา เนื่องจากที่ดินทกุส่วนมีทางเข้าออกแยกจากกันได้ชัดเจน ส าหรับข้อเสนออ่ืนๆ บริษัท
ขอรับไว้พิจารณา                   

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง (1) วิธีการบริหารจดัการเงินเพ่ิมทนุจ านวนประมาณ 700 ล้าน
บาทของบริษัท (2) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะกู้ ยืมเงินเพ่ือเป็นต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
เพ่ิมเติม และ(3) ปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเคร่ืองมือของบริษัทอันเนื่องมาจากไอ
ทะเล และประการสดุท้าย มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารส าหรับรูปแบบการ
จดัสรรที่ดินเพ่ือพฒันา และขอเสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสตูดิโอของบริษัทและเก็บ
ค่าบริการเพ่ือสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทมีการลงทุนในกองทุนท่ีมีอัตราความเสี่ยงต ่ า (2) 
คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาแนวโน้มตลาดใน
อนาคตก่อนการตัดสินใจพัฒนาโครงการเพ่ิมเติม บริษัทจึงยังไม่มีนโยบายกู้ ยืมจากแหล่ง
ภายนอก และ (3) เคร่ืองมือของบริษัทมีมาตรการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลโดยเก็บไว้ใน
ห้องปรับอากาศซึง่ไอทะเลไม่สามารถเข้าถึงจงึไม่มีปัญหาการเสื่อมสภาพจากไอทะเล 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามต่อที่ประชมุถึง (1) สาเหตุที่ราคาที่ดินที่ซือ้ต ่ากว่าราคาตลาด และ (2) การ
แข่งขนัของบริษัทในระดับเอเซีย และ (3) การก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทจากโครงการถ่ายหนัง
ครบวงจร นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า (1) เนื่องจาก 
BAM ต้องการขายเหมาที่ดินทัง้ 18 แปลง และทางบริษัทมีการเจรจาต่อรอง   ราคาซือ้จงึต ่ากว่า
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ราคาตลาด (2) โครงการของบริษัทถือว่าเป็นโครงการที่มีมาตรฐานระดับสงูในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ และ (3) รายได้ของบริษัทจะเพ่ิมขึน้อย่างแน่นอน ทัง้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจ
บริการให้เช่าอุปกรณ์  ธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอ และธุรกิจอ่ืนๆ แบบครบวงจรอย่างเช่น ธุรกิจ 
Post Production 

นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง เส้นทางการคมนาคมขนส่งของที่ดินที่ซือ้ 
นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่ซือ้สามารถเดิน
ทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง อาทิ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายบางนา- หนองไม้แดง 
(ถนนบางนา-ตราด)   ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร)   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 สายคลองด่าน-บางบ่อ  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3268 สายส าโรง-บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี  

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง แหล่งเงินทนุที่บริษัทจะน ามาพฒันาโครงการ และความเป็นไป
ได้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทครัง้ที่ 3 (Warrant 
No.3) นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพ่ิมทุนน่าจะ
เพียงพอส าหรับการพฒันาโครงการ หากไม่เพียงพอบริษัทก็จะใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทโดย
ขณะนีบ้ริษัทเห็นว่ายงัไม่จ าเป็นต้องท าการกู้ยืมมาเพ่ือพฒันาโครงการ นอกจากนี ้บริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหากมีแผนการที่จะออกและเสนอขาย Warrant No.3 

จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์อันได้แก่ 
การเข้าซือ้ที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
รวมทัง้อนมุติัเงินลงทนุก่อสร้างโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร และการมอบอ านาจดังกล่าว
ข้างต้น 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อันได้แก่ การเข้าซือ้ที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด รวมทัง้อนมุติัเงินลงทนุก่อสร้างโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร และการ
มอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 298 ,755,651 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง  และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 
ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบุญ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด
ของวาระนีใ้ห้ที่ประชมุทราบ 
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นายสมบุญ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพ่ือประโยชน์ในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 10/2557 จงึมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นให้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เร่ือง
วัตถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพ่ิมวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อดังรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนาร่างวัตถปุระสงค์ที่เพ่ิมเติมซึง่ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการมอบ
อ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมาย มี
อ านาจในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค า ในวัตถปุระสงค์ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียน
วัตถปุระสงค์กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึงการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลัง
ปรมาณูซึง่ปรากฎในร่างวัตถุประสงค์ที่เพ่ิมเติมข้อ 88 นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการ
ผู้จดัการ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การแก้ไขวตัถปุระสงค์ในครัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินกิจการ
ได้ครอบคลมุทกุธุรกิจที่เก่ียวข้องและ/หรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถปุระสงค์ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานทัว่ไป ทัง้นีเ้นื่องจากมีบุคคลภายนอกติดต่อมายงับริษัท
เพ่ือเสนอติดตัง้เคร่ืองผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริษัทจึงได้ด าเนินการ
แก้ไขวัตถปุระสงค์ในครัง้นีเ้พ่ือให้ครอบคลมุธุรกิจเหล่านีด้้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงให้
ความส าคัญต่อธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ร่างวัตถุประสงค์ที่เพ่ิมเติมข้อ 77 
เก่ียวกับหน่วยงานที่ มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์  ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานก ากับดูแลเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่หน่วยงานราชการ  และ (2) ร่างวัตถุประสงค์ที่
เพ่ิมเติมข้อ 88 และ 89 เก่ียวกับโรงไฟฟ้าพลงัปรมาณู และกิจการด้านพลงังานต่างๆ นัน้ เข้าใจ
ว่าการด าเนินกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนญุาตก่อนประกอบกิจการ นายกมล รัตนไชย 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอให้
ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่
กรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมาย มีอ านาจในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค า ใน
วัตถปุระสงค์ดังกล่าว ดังนัน้ ร่างวัตถปุระสงค์อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ
ตามค าสัง่ของทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 

จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพ่ิม
วัตถปุระสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ และการมอบอ านาจตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น 
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 มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยเพ่ิมวัตถปุระสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ และการมอบอ านาจตามที่เสนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 298,755,651 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่
เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึงสาเหตุที่ก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิของบริษัทมีอัตราลดลง และ
สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราเพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 นายภมิูชาย วัชรพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ
ไทยในปัจจบุนัประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นอนทางการเมืองที่ผ่านมา และบริษัทก าลงัประสบ
ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources) จงึท าให้ก าไรของบริษัทมีอตัราลดลงอย่างไร
ก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนลกัษณะการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการตลาด
ในปัจจบุนัเพ่ือท ารายได้ให้กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามต่อที่ประชมุถึง ส านกังานของบริษัทที่เขตดุสิตว่าจะท าการย้ายหรือไม่ นาย
ภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ส านกังานของบริษัทจะอยู่ที่เขต
ดุสิตเช่นเดิม แต่ส านกังานของเกียร์เฮดซอยพหลโยธิน 44 จะย้ายมาที่อ าเภอบางบ่อ ส่วนสตูดิโอ
ที่ซอยเพชรเกษม 112 บริษัทจะให้บุคคลอ่ืนเช่าต่อ 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง (1) ต้นทนุค่าขนส่งอุปกรณ์
กรณีท่ีบริษัทย้ายโกดงัเกียร์เฮดไปยงัที่ดินที่ซือ้ และ (2) นโยบายของบริษัทต่อธุรกิจบางประเภท
ท่ีมีอัตราการสร้างรายได้ต ่า หรือประสบภาวะขาดทนุ นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า (1) โดยปกติลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าขนส่ง แต่กรณีที่บริษัทย้าย
โกดังและส่งผลให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพ่ิมขึน้ บริษัทอาจพิจารณาชดเชย
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึน้ให้บางส่วนในช่วงระยะเวลาหนึง่ (2) บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทาง
ส าหรับธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทนุ โดยบริษัทจะพยายามปรับเปลี่ยนและหาแนวทางการด าเนนิ
ธุรกิจดังกล่าวเพ่ือสร้างรายได้และลดผลขาดทนุให้กับบริษัท เนื่องจากธุรกิจเหล่านัน้ยงัมีมูลค่า 
โดยบริษัทขอเวลาเพ่ือพิจารณาอีกช่วงเวลาหนึง่  

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจดัตัง้บริษัทขึน้
เพ่ือผลิตภาพยนตร์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า 
ปัจจบุนับริษัทมี บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ ากัด ซึ่งด าเนินการผลิตรายการสารคดี และ
ภาพยนตร์โฆษณา ส าหรับการผลิตภาพยนตร์นัน้บริษัทจะรับไว้พิจารณา 
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ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง ที่มาของประมาณการรายได้ของโครงการตามที่ปรากฏใน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่
ประชุมว่า ประมาณการรายได้ดังกล่าวค านวณบนสมมุติฐานตามหลักความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) จากโครงการเฟส 1  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) แนวทางที่ใช้ในการ
ประมาณการรายได้ตามที่ปรากฏในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ (2) ภาพลักษณ์
ของบริษัทซึง่ยงัติดอยู่กับช่อง 7 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่
ประชมุว่า (1) บริษัทค านวณตัวเลขดังกล่าวจากการประเมินจ านวนลกูค้าผู้ ใช้บริการเกียร์เฮด 
และ (2) สตูดิโอของบริษัทเปิดรับทกุค่ายไม่จ ากัด อีกทัง้ช่อง 7 ผลิตละครแต่สตูดิโอของบริษัท
รองรับการถ่ายท าภาพยนตร์เป็นหลกั 

นายสรุศักด์ิ สจัจะเดว์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชมุถึง จ านวนรอบในการใช้บริการต่อ
วันของลกูค้าที่น ามาใช้เป็นฐานการประเมินรายได้ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การประเมินค านวณจากการใช้บริการของลกูค้า 1 รอบต่อวัน 

นายบุญยงค์ ฐิติวรรธนะกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงข้อดีของสตูดิโอของบริษัทเม่ือ
เปรียบเทียบกับการถ่ายท าตามสถานที่จริง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า สตูดิโอของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนเป็นท าเลใดก็ได้ที่ผู้ ผลิตภาพยนตร์
ต้องการ ซึง่เป็นข้อดีที่ส าคัญประการหนึง่ของสตดิูโอเม่ือเปรียบเทียบการถ่ายท าตามสถานที่จริง 
อีกทัง้การถ่ายท าตามสถานที่จริงยงัต้องใช้เงินทนุจ านวนมาก และใช้ระยะเวลาในการท างาน
มากกว่าการถ่ายท าในสตูดิโอ นายสมบุญ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึง
ประสบการณ์ของตนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาตามสถานที่จริงซึ่งมีต้นทุนสูงมาก และใช้
เวลาในการถ่ายท ายาวนาน ในทางตรงกันข้าม การถ่ายท าในสตูดิโอ ผู้ผลิตสามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จครบวงจรได้ในคราวเดียวโดยประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอันมาก นอกจากนี ้ใน
อนาคตบริษัทอาจพฒันาโครงการเป็นเมืองถ่ายหนังลักษณะคล้ายกับ Universal Studio อีก
ด้วย 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุว่า ลกูค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเท่านัน้หรือไม่ นาย
ภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ลกูค้าของบริษัทมีทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ 

  

ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมต่อที่ประชมุเพ่ือพิจารณา 

ปิดประชมุเวลา 12.05 น. 
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ลงชื่อ           ประธานที่ประชมุ 

           (นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี) 

 

ลงชื่อ    เลขานกุารบริษัท 

                  (นายวิโรจน ์บญุศิริรุ่งเรือง) 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ช่ือ นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 
อาย ุ   66 ปี      สญัชาติ    ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
ประวัติการท างาน-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและ                                                                                     

       ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                        

       บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ  

       บจ.เอชอาร์โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติง้ แอนด์ เซอร์วิส 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                           
บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 

การอบรม  Roles of Compensation Committee 

 Director Certification   Program         

 Financial Statements for Director 
               สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามญั                          -      หุ้น 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  4 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 14 ครัง้จากทัง้หมด 14 ครัง้ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการท่ีไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทหรือกิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

      บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการ  

     บจ.เอชอาร์โปรเฟสชัน่แนล คอน 
     ซลัติง้แอนด์ เซอร์วิส 

- 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
     รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 
เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน  
     ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มี 
การมส่ีวนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้ วาระที่ 5  แต่งตัง้กรรมการ 

วาระที่ 6  ค่าตอบแทนกรรมการ 
การมส่ีวนได้เสียทัง้ทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆท่ี 
     บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ช่ือ นายพฒันพงค์  หนพูนัธ์ 
อาย ุ   50 ปี      สญัชาติ    ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
ประวัติการท างาน-ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร                                          

       บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่  

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและรักษาการผู้จดัการฝ่ายผลิตรายการ  

       บจ.กรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทย ุ

 กรรมการ                                                                             
บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์พาร์ทเนอร์ 

 กรรมการ                                                                             
บจ. บีบีทวีี นวิ มีเดีย 

การอบรม  Director Certification Program         

 Director Accreditation Program  
               สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามญั                          -      หุ้น  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  7  ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้จากทัง้หมด 14 ครัง้ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการท่ีไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทหรือกิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท 

-  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและ
รักษาการผู้จดัการฝ่ายผลติรายการ  

     บจ.กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ

 กรรมการ                                  
บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์พาร์ทเนอร์ 

 กรรมการ                                  
บจ.บบีีทีวี นวิ มีเดีย 

- 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
     รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 
เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน  
     ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มี 
การมส่ีวนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้ วาระที่ 5  แต่งตัง้กรรมการ 

วาระที่ 6  ค่าตอบแทนกรรมการ 
การมส่ีวนได้เสียทัง้ทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆท่ี 
     บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ช่ือ นายณัฐวฒุิ เภาโบรมย ์
อาย ุ   50 ปี      สญัชาติ    ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA), City University , Seattle USA.   
ประวัติการท างาน-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการสรรหาและก าหนค่าตอบแทน                                 

       บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่  

 รองประธานและกรรมการ  

       บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                                             
บมจ.ฟินนัซ่า 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                                             
บจ.ไทยแอร์เอเซีย 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                  
บมจ. เอเซีย เอวิเอชัน่ 

 ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการฝ่ายการเงิน 

บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

 กรรมการบริหาร                                                                           
บจ. เคพีเอ็น มิวสิค 

การอบรม  Director Accreditation Program 

 Audit Committee Program 

 Role of the Compensation Committee 
               สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามญั                          -      หุ้น 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 4  ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้จากทัง้หมด 14 ครัง้ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการท่ีไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทหรือกิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ                                                                             
บมจ.ฟินนัซ่า 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ                                            
บมจ.เอเซีย เอวิเอชัน่ 

 

  รองประธานและกรรมการ  

บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี 

 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ                                                                             
บจ.ไทยแอร์เอเซีย 

 ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน 

บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ 

   กรรมการบริหาร 

      บจ. เคพีเอ็น มิวสคิ     

- 

 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 
     รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี 
เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน  
     ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มี 
การมส่ีวนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้ วาระที่ 5  แต่งตัง้กรรมการ 

วาระที่ 6  ค่าตอบแทนกรรมการ 
การมส่ีวนได้เสียทัง้ทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆท่ี 
     บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคณุสมบติั ดังต่อไปนี ้

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค า
ขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่เป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

(ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกัน ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวันที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี  ซึ่งมี
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ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนญุาตต่อส านกังาน 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เทา่กับข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ 
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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 

 
 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทกุท่านโปรดน าหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ
และหลกัฐานซึง่มีรายละเอียดดังนีม้าเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 27 
เมษายน 2558 ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือ เชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้

  ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.3  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 
 กรณีนิติบุคคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
1.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 
 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือ เชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจ
กระท าการแทนนติิบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน
นิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
 
 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ 
3.1  เอกสารหลกัฐานจากคัสโตเดียน(Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค .) ซึ่งสามารถ  download ได้จาก website ของบริษัทที่ 
www.matchinggroup.com ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ มี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้
จดทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองส าเนา
ถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian)ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะ
มีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
ก.  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน  (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะแทน 
ข.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มี

อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตาม
ข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้ รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1ทัง้นี ้
เอกสารที่จดัท าเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  

 
 4. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามข้อ 3) 
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ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่
จดัท าเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้อมด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ่งหนังสือ
มอบฉันทะแต่ละแบบมีลกัษณะดังนี ้
„  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน 
„  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตัว 
„  แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
 
ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี  ้
(1)  ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน้ ส่วนผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้
ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดียวเท่านัน้ 

(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลง
ลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ทีท าหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเร่ิม
การประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
3 .การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา  
9.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องจามจรีุ บอลลูม เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส เลขที่ 444 
มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จดัประชุมที่ได้
แนบมาพร้อมนี ้

http://www.matchinggroup.com/
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4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่เป็น
ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นซึง่
ใช้หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

 
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 

  ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดังนี  ้
(1)  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที่บริษัทได้แจก

ให้เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ �งด
ออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3) ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบุมา 
 

3.  มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 „  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 „  กรณีอ่ืนๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคับนัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 

 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง  
  ชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง
นัน้ และประธานที่ประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ 
เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

 
4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 
 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 
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ข้อบังคับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ข้อ 15. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
  (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เพ่ือเลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กว่ากรรมการคนอ่ืน ๆ ไม่ได้ 

  (3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดับจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากับ
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 ข้อ 16. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจ านวนใกล้เคียงที่สดุกับจ านวน 
1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง 
  ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ  ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่า
จ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก ทัง้นี ้กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
 
 ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน
นบัแต่วันสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัจ านวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วันที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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 ข้อ 30. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชมุไม่น้อยกว่า 3 วัน  
 
  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ซึง่สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขา หรือจงัหวัดใกล้เคียงกับที่ตัง้ของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรือจงัหวัดอ่ืน ตามที่คณะกรรมการเห็น
ว่าเหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนใน
การประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 
  หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชมุเป็นอันระงบัไป แต่ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี ้
ไม่บงัคับว่าต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชมุเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที่ประชมุ 
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 ข้อ 34. ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทว่าด้วยการประชมุ และให้การประชมุด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่
ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใด
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ที่ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่
ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่
ประชมุก าหนด 
 
 ข้อ 36. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่
เป็นเสียงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วน

ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกัน 

   (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคับ 
   (จ) การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้  
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลิกบริษัท 
 
 ข้อ 37. กิจการอันที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดังนี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  (2) พิจารณาอนมุติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
  (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
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  (5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
  (6) กิจการอ่ืน ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านัน้ 
  การจ่ายเงินปันผลนัน้ใ ห้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย  
 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 
  นอกจากทุนส ารองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร
เงินทนุส ารองอ่ืนตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชี
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุนี ้
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบญัชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจ้าง หรือผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
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รายนามและประวัติกรรมการอสิระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 
 

ช่ือ : นายอัครรัตน์  ณ ระนอง 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 61 ปี 

ท่ีอยู่ : 256 ซอยสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพฯ  10110 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall University U.S.A. 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : - Audit Committee Program  

- Director Accreditation Program  

- Role of the Compensation Committee 

- Director Certification Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

วาระท่ีพจิารณาในการประชุม 

ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

: วาระที่ 6 พิจารณาและอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2558 
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รายนามและประวัติกรรมการอสิระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 
 

ช่ือ : นายกมล รัตนไชย 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อาย ุ : 49 ปี 

ท่ีอยู่ : 54 ซอยรามค าแหง 58/3 แยก 4 แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

: ไม่มี  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA)  

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : - Director Accreditation Program  

- Audit Committee Program  

- Successful Formulation & Execution of Strategy 

- How to Measure the Success of Corporate Strategy  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
วาระท่ีพจิารณาในการประชุม 

ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

: วาระที ่6 พิจารณาและอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ      
ส าหรับ ปี 2558 
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แผนที่แสดงสถานที่จดัประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 
 
 

 
 

  

 
 

ณ ห้องจามจุรี บอลลูมเอ ชัน้ เอ็ม โรงแรมปทุวันปร๊ินเซส  
เลขที่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 

(แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 

      เขียนที่ ...................................................................................... 
      Written at 
 

                วนัที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

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

อยูบ่า้นเลขที่ ........................................... ถนน .............................................................. .... ต าบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 

อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ............................................................. .. รหัสไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ ้นของบริษัท บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม ...................................... หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................... เสยีง ดังน้ี  
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           

หุน้สามัญ ..................................................... หุน้    ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ............................... ......................... เสยีง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 

หุน้บุรมิสทิธิ ................................................ หุน้     ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. ..................... เสยีง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมายเหตุข้อ 4) 

Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please 
use details in Remark No.4                                                                                                                      

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

        อยูบ่า้นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง.... ........................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จังหวดั ............................................................รหัสไปรษณีย ์.. ....................... หรอื 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                             age                                         years, 
        อยูบ่า้นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง.... ........................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จังหวดั ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรอื 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) .......................................................................... ................................................. อายุ ........................................ ปี 
                            age                                        years, 
        อยูบ่า้นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ต าบล/แขวง............................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อ าเภอ/เขต ................................จังหวดั ............................................................รหัสไปรษณีย ์.............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

     Duty Stamp 20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders 

 

ในวนัที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งจามจุร ี บอลลมู เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444  
มาบุญครองเซ็นเตอร ์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 

10330 
to be held on  27 April 2015 time 10.00 a.m. at Jamjuree Ballroom A, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 

MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 

10330 

  

หรอืที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof . 

(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

 (1)   วาระที่ 1    เรือ่ง        พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถื้อหุน้ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี  

14 ตุลาคม 2557 

 Agenda Item   1  Subject    To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No.1/2014 held on 14 October 2014 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 

  วาระที่  2 เรือ่ง   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2557   
Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2014 

  

 หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรือ่งทีร่ายงานเพือ่ทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

 

 วาระที่      3  เรือ่ง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไร

ขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการตรวจ 
สอบของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ และรบัทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

   Agenda Item 3  Subject  To consider and approve the Financial Statements and the Statement of 

Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect 
of the fiscal year ended as at 31 December 2014 which have been audited by the 

certified auditor and acknowledge the Auditor’s report  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วาระที่  4 เรือ่ง  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2557 

 Agenda Item  4 Subject To consider and approve the appropriation of profit as the legal reserve and the 

distribution of dividend in respect of the operating results for the year 2014 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

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



  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
  Enclosure 8 

Page 3 of 7 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 วาระที่   5 เรือ่ง  พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  Agenda Item 5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมการ นายสมฤทธ์ิ ศรทีองดี 

 The director’s name    Mr. Somrit  Srithongdee 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ชื่อกรรมการ นายพฒันพงค์ หนูพนัธ์ 
 The director’s name   Mr. Pattanapong  Nuphan 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 
 The director’s name    Mr. Nuttawut  Phowborom 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วาระที่        6 เรือ่ง  พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2558 
 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2015           

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วาระที่          7  เรือ่ง  พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 

2558   
Agenda Item 7     Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 

remuneration for the year 2015      
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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 วาระที่         8  เรือ่ง  พิจารณาเรือ่ง อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item  8  Subject To consider other matters (if any).       
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง

 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุม 

มีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ใหถื้อเสมือนว่าข้าพเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 
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. 
 

 

     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  

        ( ......................................................... ) 
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หมายเหต ุ: 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกต้ังกรรมการ สามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
4. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทั ดงันี้เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ 

(1) นายอัครรตัน์ ณ ระนอง หรอื 
(2) นายกมล รัตนไชย  

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดับที่ 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. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed. 

3. 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. 

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

(1) Mr. Akarat Na Ranong  or 

(2) Mr. Kamol Ratanachai 

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

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั               บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่  จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 
At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งจามจุร ี บอลลมู เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444  
มาบุญครองเซ็นเตอร ์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 

10330 
to be held on  27 April 2015 time 10.00 a.m. at Jamjuree Ballroom A, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 

MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 

10330 

หรอืที่จะพึงเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืน  
or any adjournment at any date, time and place thereof . 

----------------------------------------- 

  (1)  วาระที่ ........ เรือ่ง ...................................................................................................................... .......... 

      Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระที่ ........ เรือ่ง ...................................................................................................................... .......... 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระที่ ........ เรือ่ง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระที่ ........ เรือ่ง ...................................................................................................................... .......... 

                         Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
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 วาระที่ ........ เรือ่ง ....................................................................................... ......................................... 

                         Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 

 (2)  วาระที่ .........       เรือ่ง   เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื่อกรรมการ ......................................................................... ........... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
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