
 

 

MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 
305/12 Soi Sukhothai 6, Sukhothai rd., Dusit, Bangkok 10300 Tel : 0-2669-4200-9 Fax : 0-2243-1494, 0-2243-4124 

 
 

MMS-AC60/008 
วนัที� 10 มีนาคม 2560 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

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

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2559 

2. รายงานประจําปี 2559 ซึ�งประกอบด้วยสําเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) สิ ;นสุด ณ วันที�  31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

3. รายนามและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที�ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อเพื�อ
แตง่ตั ;งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง รวมทั ;งนิยามกรรมการอิสระ 

4. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F 53-4)  

5. สารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

6. คําชี ;แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

7. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

8. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ�งผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

9. แผนที�แสดงสถานที�จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และ 

10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จดั
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที� 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัล 
ปริKนเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื�อพิจารณาระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ;  
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วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั$งที�  1/2559 เมื�อวันที� 7 กันยายน 
2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 ซึ�ง
ประชุมเมื�อวนัที� 7 กันยายน 2559 และได้ส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้หน่วยงานที�
เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาที�กําหนดแล้ว จึงขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั ;งที� 1/2559 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 7 กันยายน 2559 โดยมีสําเนารายงานการ
ประชมุปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2559 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559  

หมายเหตุ มติในวาระนี ;จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทสําหรับรอบปี 2559 ที�ผ่านมา ซึ�งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 โดยได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 ทั ;งนี ; เพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของ
ผลการดําเนินงานของบริษัทโดยสรุป 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

หมายเหตุ วาระนี ;เป็นวาระเพื�อทราบจงึไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบดุลและงบ
กาํไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับปีบัญชีสิ $นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั ;งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัด
ให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบกําไรขาดทุน) ของ
บริษัท ณ วนัสิ ;นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว เพื�อนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพื�อพิจารณาอนมุติั จงึขอให้ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบ
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กําไรขาดทนุ) ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ ;นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามที�ได้แสดง
ไว้ในรายงานประจําปี 2559 ซึ�งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิ ;นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีที�ได้รับ
อนญุาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

หมายเหตุ มติในวาระนี ;จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ;งที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบังคบัของบริษัท กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วน
หนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี ;จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 นอกจากนี ; ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 
40 ของกําไรสทุธิระหว่างงวดบญัชี ในกรณีที�ไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใดในการใช้เงินจํานวนนั ;นๆ และ
การจ่ายเงินปันผลนั ;นจะต้องไมก่ระทบตอ่การดําเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนยัสําคญั   

 ทั ;งนี ; เนื�องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิ ;นสดุ ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ ;นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) และบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ�งจําเป็นต้องใช้
เงินทนุหมนุเวียนจํานวนมาก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ควรเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นดงันี ; 
1. งดการจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเนื�องจากบริษัทมีผลขาดทนุจาก

การดําเนินงานประจําปี 2559 และ 
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 เนื�องจากบริษัทมี

ผลขาดทุนจากการดําเนินงานประจําปี 2559 และบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินทุน
หมนุเวียนเพื�อพฒันาโครงการลงทนุของบริษัท 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติังด
การจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลตามที�เสนอ 
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หมายเหตุ มติในวาระนี ;จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั $งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ;งที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบังคบัของบริษัทกําหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ให้
กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั ;งหมดในคณะกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม และกรรมการผู้ พ้นจากตําแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั ;งใหม่อีก
ได้ สําหรับกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มี
จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์  กรรมการ และ 
(3) นายสรรสฤษดิS เย็นบํารุง            กรรมการ 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีบริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตั ;งแต่วันที� 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที� 31 มกราคม 2560 โดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้  
ถือหุ้นสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้าเพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับ
การประชมุในครั ;งนี ;ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลใดมายงับริษัท 

ทั ;งนี ; คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที�ต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระทั ;ง 3 ท่าน เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที�ผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าที�ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็น
อย่างดี และเป็นผู้ ที�มีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย จงึเห็นสมควรเสนอชื�อกรรมการที�ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระทั ;ง 3 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง  

ทั ;งนี ; รายนามและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที�ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อเพื�อ
แต่งตั ;งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง รวมทั ;งนิยามกรรมการอิสระได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว
ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
การแต่งตั ;งกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระในครั ;งนี ;ทั ;ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง  

หมายเหตุ มติในวาระนี ;จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี 2560 โดยในการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนดงักล่าว 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการขยายตวั
ของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั ;งขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั ;งนี ; 
คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ดงันี ; 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการ  
     ประธานกรรมการ 60,000 บาท 
     กรรมการ  30,000 บาท 
คณะกรรมการชดุย่อยอื�น  

     ประธานกรรมการ 30,000 บาท 
     กรรมการ  20,000 บาท 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั ;งนี ; คณะกรรมการชุดย่อยอื�น 
ซึ�งดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะที�เป็นกรรมการด้วย 

นอกจากนี ; บริษัทไมมี่นโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื�นนอกเหนือจากตวัเงินแก่กรรมการ
บริษัท (ทั ;งนี ; ไมร่วมถงึสวสัดิการที�ให้กบัพนกังานทั�วไป) 

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที�ผ่านมาเป็นดังนี $       

                  (หน่วย: บาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน   ปี 2560(ปีที�เสนอ) ปี 2559 
คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 

คณะกรรมการชุดย่อย   
- ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี ;จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

วาระที� 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั $งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สําหรับปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั ;งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีแต่งตั ;งผู้ สอบ
บัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั ;งนี ; ในการแต่งตั ;งผู้ สอบบัญชี
สามารถแตง่ตั ;งผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คดัเลือกผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตั ;งบคุคลดงัตอ่ไปนี ; 

1. นายสง่า โชคนิติสวสัดิS  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 11251 และ/หรือ 
2. นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4298 และ/หรือ 
3. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4906 

ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอื�นที�สํานักงาน 
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มอบหมายให้
เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ ;นสดุ ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2560 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
บริษัท และจะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ ;นสดุ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 

ทั ;งนี ; ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั ;นไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกี�ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมา
นั ;นไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที�ปฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบ
การเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้ สอบบัญชีทั ;ง 3 รายข้างต้นยังไม่เคย
ปฏิบติัหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

นอกจากนี ;คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้
ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ ;นสดุ ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจํานวน 780,000 บาท (ทั ;งนี ; 
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ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั ;งให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทน
ของผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีทั ;งสิ ;น
จํานวน 2,000,000 บาท ในการนี ; บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั ;งแตร่อบระยะเวลา
บญัชีปี 2555 และได้ปฏิบติัหน้าที�เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั ;งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จํากดั เป็นบริษัทที�มีมาตรฐานระดบัสากลจงึสามารถจดัทํางบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อยได้ภายในกําหนดระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด) 

โดยรายละเอียดคา่สอบบญัชีเมื�อเปรียบเทียบกนัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ ;นสดุ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นไปดงันี ; 

ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

            (ปีที�เสนอ) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2560 (บาท) รอบปีบัญชี 2559 (บาท) 

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการ
อื�นๆ 

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการ
อื�นๆ 

บริษัท แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลชูั�น 
จํากดั (มหาชน)  

780,000 - 780,000 - 

บริษัทย่อย (ข้อมลูเพื�อทราบ) 1,220,000 - 1,420,000 10,000 
รวม  2,000,000 - 2,200,000 10,000 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
การแต่งตั ;งนายสง่า โชคนิติสวัสดิS ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 11251 และ/หรือนายไพบูล  
ตันกูล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4298 และ/หรือนางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที� 4906 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และ/หรือผู้สอบบญัชี
ท่านอื�นที�สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดย
กําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวน 780,000  บาท  

หมายเหตุ มติในวาระนี ;จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนส่วนที� เหลือจากการเสนอ
ขายตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั$งที�  1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามที�บ ริ ษัท มีแผนการลงทุนในโครงการ The Studio Park 
(Thailand) (“โครงการ Studio Park”) และที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 ประชุมเมื�อ
วนัที� 7 กนัยายน 2559 ได้มีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน
จํานวน 250,000,000 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้ นละ 2.00 บาท เพื�อ
จัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ถืออยู่ โดยเมื�อวันที� 7 
ตุลาคม 2559 บริษัทได้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครั ;งที� 1/2559 จํานวน  112,399,101 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจํานวน 112,399,101 
บาท เป็นที�เรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วดงักล่าวต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที� 12 ตลุาคม 2559 

ในการนี ; เนื�องจากโครงการ Studio  Park จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก บริษัทจึงประสงค์
จะปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยจะนําเงินไปลงทุนในโครงการ Studio Park ตามที�ได้รับอนุมติั
จากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือ ชําระคืนเงินกู้
จากธนาคาร และ/หรือรองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั ;งที� 
2/2560 จึงมีมติเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น1 (Rights 
Offering) ตามมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 จํานวนทั ;งสิ ;น 137,600,899 หุ้น มลูค่า
หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ�งมีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ณ วนัที� 12 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทั ;งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 17 เมษายน 2560 ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้น
ละ 2.00 บาท ในอตัราการจองซื ;อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.213656 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ผู้ ถือหุ้นเดิมมี
สิทธิจองซื ;อหุ้นใหมเ่กินสิทธิของตนตามอตัราที�กําหนดไว้นี ;ได้ แตผู่้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื ;อหุ้นใหม่เกิน
สิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้ นให้สําหรับจํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี ;ก็ต่อเมื�อมีหุ้ นเหลือจากการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื ;อตามสิทธิครบถ้วนทั ;งหมดแล้วเท่านั ;น โดยในกรณีที�หุ้นสามญั

                                                           

1 มติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 อนมุตัิการเพิ�มทนุจํานวน 250,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทนุ
จดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 250,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 
บาท เพื�อจดัสรรและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ถืออยู ่ โดยเมื�อวนัที� 7 ตลุาคม 2559 บริษัทได้จดัสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 จํานวน  112,399,101 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจํานวน 
112,399,101 บาท เป็นที�เรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เมื�อวนัที� 12 ตลุาคม 2559 
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เพิ�มทุนส่วนที�เหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนที�มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื ;อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที�
เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื ;อเกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที�ได้
จองซื ;อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแตล่ะราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไม่
มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร อย่างไรก็ตาม หากการจองซื ;อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิข้างต้น
เป็นผลให้ผู้ ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที�เพิ�มขึ ;นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคํา
เสนอซื ;อหลกัทรัพย์ทั ;งหมดของกิจการ (Tender Offer) ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ 
เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการต่อไป หากมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ
บริษัทเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายในครั ;งนี ; บริษัทจะเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื�อ
พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยังไม่ได้จําหน่ายและ/หรือกําหนด
แนวทางที�เห็นสมควรต่อไป นอกจากนี ; ผู้ ถือหุ้นจะต้องทําการจองซื ;อและชําระเงินค่าหุ้นส่วนที�
เกินนี ;พร้อมกบัการจองซื ;อ และชําระเงินคา่จองซื ;อของหุ้นที�ตนมีสิทธิจองซื ;อตามสว่น โดยกําหนด
วนัจองซื ;อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมระหว่างวนัที� 11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560 (5 
วนัทําการ) ทั ;งนี ; สิทธิในการจองซื ;อหุ้นสามญัเพิ�มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการ
อนมุติัจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

โดยรายละเอียดการเพิ�มทุนตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 และการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ�มทุนส่วนที�เหลือจากการเสนอขายตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั ;งที� 1/2559 
ดงักลา่วข้างต้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F 53-4) และสารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (สิ�งที�สง่มาด้วย 4-5) 

โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือบุคคลที�
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด
แก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื ;อ และการ
ชําระเงินคา่หุ้น เป็นต้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ รวมทั ;งมีอํานาจในการลงนาม
ในเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�อง
กับการออกและเสนอขาย รวมทั ;งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้
ข้อมูล การยื�นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นที�เหลือจากการเสนอขายตามมติที�ประชมุวิสามญั
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ผู้ ถือหุ้นครั ;งที� 1/2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ
การมอบอํานาจ 

หมายเหตุ มติในวาระนี ;จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั ;งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) การขอให้ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมจะกระทําได้โดยผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั ;งหมด 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น โดยขอให้
เตรียมหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อการประชุมผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดตามคําชี ;แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และหลกัฐานที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัท
จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 และเพื�อเป็นการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและลงมติแทน ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัท ดงัมีรายนามและประวติัปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 8 โดยผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อ
ในหนงัสือมอบฉันทะที�ได้แนบมานี ;และส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทพร้อม
ด้วยเอกสารประกอบมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) เลขที� 305/12 ซอย
สโุขทยั 6 ถนนสโุขทยั แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศพัท์  0-2669-4200-9 หมายเลข
โทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทั ;งนี ; ก่อนวนัที� 29 มีนาคม 2560 

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

อนึ�ง คณะกรรมการของบริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 (Record Date) ในวันที� 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ;งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
และพกัการโอนหุ้นในวนัที� 9 มีนาคม 2560 
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บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั ;งแต่เวลา 9.00 น. 
ของวนัประชมุ ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยลัปริKนเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อม
ปราบ กรุงเทพฯ 10100  

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
   บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน)    

 
 (นายภมิูชาย วชัรพงศ์) 
 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

      

 

 



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั งที� 1/2559 
บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

                                                                                        
วัน เวลาและสถานที�ประชุม 
 ประชุมเมื�อวันที� 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ%นเซส หลานหลวง 
กรุงเทพฯ  เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน 

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

ทางด้านการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ที�ปรึกษาทางการเงนิและที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 
1. นางรัชดา เกลียวปฏินนท์           ที�ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที�ปรึกษาเอเซีย พลสั จํากดั 
2. นางอารยา สลัเลขวิทย์                ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยาม

พรีเมียร์ จํากดั   
เริ�มการประชุม  
    นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที�ประชมุ (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงว่ามีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 64 รายและโดยการมอบฉันทะจํานวน 76 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุม
ทั Kงสิ Kน 140 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 318,529,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.9157 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั Kงหมดของ
บริษัท (หุ้นของบริษัทที�จําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทั Kงสิ Kน 531,629,581 หุ้น) ทั Kงนี K ภายหลงัจากเปิดประชุมได้มีผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วม
ประชุมจํานวนทั Kงสิ Kน 161 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 319,892,362 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 60.1720 ของจํานวนหุ้ นที�
จําหน่ายได้แล้วทั Kงหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 



13 
 

 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้จดัการ  ผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงิน และเลขานกุารบริษัท ชี Kแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุป
ได้ดงันี K วาระที� 1 และวาระที�  4 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และสําหรับวาระที� 2 และวาระที� 3 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั Kงนี K บริษัทได้
มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นร่วมกบับริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั   

 
 จากนั Kน ประธานฯเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี K 

 
วาระที� 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวันที� 27 เมษายน 

2559 
 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อ

วนัที� 27 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วย 1) 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เมื�อวันที� 27 เมษายน 2559 ตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 
318,531,933 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 100 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ชี Kแจงตอ่ที�ประชมุวา่ เนื�องจากโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร (“โครงการสตูดโิอ”) เป็น
วัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนของบริษัท จึงขอมอบหมายให้ นายภูมิชาย วัชรพงศ์   
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้าและแผนการพฒันา
โครงการสตดิูโอให้ที�ประชมุทราบ 

  
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้า
และแผนการพัฒนาโครงการสตูดิโอ สรุปได้ดงันี K ณ สิ Kนเดือนสิงหาคม 2559 งานก่อสร้างโดยรวม
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ของผู้ รับเหมายงัคงเป็นไปตามกําหนดการ บางส่วนที�ล่าช้ากว่าแผนการที�กําหนดนั Kนเนื�องจากงาน
ก่อสร้างต้องชะลอลงในช่วงฤดฝูน รายละเอียดสรุปได้ดงันี K 
(1) สตูดิโอ B1 ขนาดเล็ก 20 x 30 ตารางเมตร  งานโครงสร้างด้านนอกและงานก่อสร้างภายใน

ดําเนินการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนัด้านนอกอยู่ในขั Kนตอนของงานฉาบ ด้านในอยู่ในขั Kนตอน
การติดตั Kงระบบป้องกนัเสียง (Acoustic System) ซึ�งคาดวา่จะเสร็จสมบรูณ์ประมาณปลายเดือน
ตลุาคม 2559  

(2) สตูดิโอ B2 ขนาดเล็ก 20 x 30 ตารางเมตร งานก่อสร้างมีกําหนดการแล้วเสร็จใกล้เคียงกับ
สตดิูโอ B1 ข้างต้น คือ ประมาณปลายเดือนตลุาคม 2559  โดยงานโครงสร้างด้านนอกและงาน
ก่อสร้างภายในดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

(3) สตดิูโอ B3 ขนาดกลาง 30 x 40 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกนัยายน 
2559 ภายหลงัจากบริษัทเข้าทดสอบระบบ (Test Run) บริษัทจะเชิญลกูค้าเข้าชมเพื�อตรวจสอบ
คณุภาพและมาตรฐานของสตดิูโอของบริษัทตอ่ไป 

(4) สตูดิโอ B4 ขนาดกลาง 30 x 40 ตารางเมตร ปัจจุบันอยู่ในขั Kนตอนของงานฉาบเช่นเดียวกับ
สตูดิโอ B1 และ B2 และขั Kนต่อไปเป็นขั Kนตอนการติดตั Kงระบบป้องกันเสียง (Acoustic System) 
โดยคาดวา่งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 

(5) สตดิูโอ B5 ขนาดกลาง 40 x 60 ตารางเมตร เป็นสตดิูโอขนาดใหญ่ที�สดุของโครงการ  เนื�องจาก
ฤดฝูนทําให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนดการเล็กน้อย โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วน
หลงัคาและคาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนธนัวาคม 2559 

(6) อาคาร B6 เป็นอาคารสร้างฉากและเก็บฉาก  งานก่อสร้างยงัคงเป็นไปตามกําหนดการ 
(7) อาคาร B7 เป็นอาคารยานยนต์  งานก่อสร้างจะยงัคงเป็นไปตามกําหนดการ 
(8) อาคาร Warehouse ของเกียร์เฮด ตามสญัญารับเหมาก่อสร้างอาคารนี Kจะแล้วเสร็จประมาณ

เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 เนื�องจากบริษัทเจรจาทําสญัญารับเหมาก่อสร้างเป็นลําดบัสดุท้าย  
 
จากข้อมลูข้างต้น บริษัทคาดวา่ประมาณปลายปี 2559 สตดิูโอของโครงการทั Kง 5 สตดิูโอจะแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการได้บางสว่นโดยพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจเป็น
สําคญั นอกจากนี K บริษัทยงัมีแผนพฒันาพื Kนที�สว่นอื�นๆ ของโครงการสตดิูโอโดยแบ่งได้ดงันี K 
(1) พื Kนที� A เป็นสว่นของสตดิูโอและอาคารตา่งๆ ที�กลา่วข้างต้น 
(2) พื Kนที� B บริษัทได้ดําเนินการขุดพื Kนผิวดินเพื�อเป็นทะเลสาบ (Lake) ไว้สําหรับทิวทศัน์ที�สวยงาม

และการใช้เป็นฉากถ่ายทําภาพยนตร์ หรือละครได้ในอนาคต โดยพื Kนที�ส่วนที�เหลือบริษัทคาดวา่
จะพฒันาให้เป็นสว่นที�เกี�ยวเนื�องกบัการถ่ายทําที�จะสามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ�มให้กบับริษัทได้ 

(3) พื Kนที� C เป็นส่วนที�ติดคลองธรรมชาติและมีความสวยงามมาก บริษัทคงพื Kนที�ไว้ให้เช่าเป็นฉาก
ถ่ายทําภาพยนตร์หรือละครแนวธรรมชาติ  

(4) พื Kนที�  D เป็นพื Kนที�ที�ได้มีการพัฒนาปรับระดับความสูงของพื Kนดิน และบริษัทวางแผนเป็น 
“Backlots” ไว้ให้เช่าสําหรับการสร้างฉากเพื�อการทําถ่ายทํากลางแจ้ง (Outdoor) ในอนาคต  
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ทั Kงนี K ประมาณการในเดือนมกราคม 2560 บริษัทคาดว่าจะจัดพิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ (Soft 
Opening) ของโครงการสตูดิโอซึ�งมีมาตรฐานสากลระดับ 5 ดาวแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ�ง
นอกจากจุดเด่นด้านพื Kนที�และสตดิูโอแล้ว บริษัทยงัมีแผนการพฒันาพื Kนที�โดยรอบเพื�อดําเนินธุรกิจ
ให้บริการสนบัสนนุ และ/หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการสตดิูโอของบริษัท  
 
ปัจจุบันบริษัทให้ความสําคญักับสตูดิโอ (Park in Studio) ซึ�งใช้สําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์เป็น
หลกั แต่ในอนาคตบริษัทมีแผนการอีกส่วนหนึ�งที�เรียกว่า Studio in the park ซึ�งมีวตัถุประสงค์ใน
การพัฒนาพื Kนที�ของบริษัททุกส่วนให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงมีแนวคิดต่างๆ 
เพิ�มเติม อาทิ การจัด Land Scape ให้เหมาะสม  การจัดสวนดอกไม้ตามฤดูกาล การปลูกต้นไม้
ใหญ่ในแต่ละจุด ให้เหมาะสมสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์หรือละครได้ในทุกๆจุด หรือเอื Kอต่อการ
จัดเพื�อใช้เป็นเวทีคอนเสิร์ตกลางแจ้ง  หรือการจัดสวนหน้าสตูดิโอ ซึ�งสามารถใช้ประโยชน์จัดเป็น
ฉากสําหรับถ่ายทําได้ เป็นต้น   
 
เนื�องจากพื Kนที�ของโครงการอยู่ในทิศที�เอื Kออํานวยต่อการถ่ายทําภาพยนตร์และละคร บริษัทจึงวาง
แผนการใช้พื Kนที�ทกุสว่นให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะตา่งๆ ดงันี K 
(1) ฉากธรรมชาติซึ�งจะปลกูต้นไม้ให้สอดรับกบัมมุทะเลสาบโดยเน้นลกัษณะย้อนยคุ (Traditional)  
(2) ฉากแนวร่วมสมัย (Contemporary) อาทิ  บ้านริมทะเลสาบ สถานที�พักผ่อนหย่อนใจ 

(Playground) และสะพานทอดลงทะเล เป็นต้น ซึ�งปัจจุบันผู้ จัดต้องยกกองไปถ่ายทําที�
ตา่งจงัหวดั หากสามารถย้ายมาถ่ายทําที�โครงการสตดิูโอของบริษัท ต้นทนุจะประหยดักวา่ และ 

(3)  หากอนาคตมีลกูค้างานละคร รายการโทรทศัน์ ที�มีความสนใจเป็นปริมาณมาก อาจมีการจดัทํา
สตดิูโอเพื�อรองรับเพิ�มขึ Kนได้  

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการข้างต้นตามที�กล่าวมาจะขึ Kนกับความต้องการของตลาด ณ 
เวลานั Kนๆ ด้วย หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีลูกค้าสนใจและมีแนวโน้มจะสร้างรายได้ให้กบับริษัท 
บริษัทจงึจะพิจารณาเริ�มดําเนินการ  

 
ในส่วนของ T-Lots Strategy ซึ�งจะช่วยให้การใช้พื Kนที�ของโครงการเป็นประโยชน์สูงสุด บริษัทมี
แผนการตา่งๆ อาทิ การใช้พื Kนที�ช่องวา่งระหวา่งสตดิูโอ การสร้างบ้านทรงจั�วเพื�อใช้ดดัแปลงเป็นฉาก
ตา่งๆ ในการถ่ายทําภาพยนตร์/ละคร การพฒันาพื Kนที�ริมนํ Kาเพื�อใช้เป็นฉากตลาดนํ Kา และการจดัพื Kนที�
สําหรับการจัดงานสงัสรรค์ของทีมงาน เป็นต้น นอกจากนี K พื Kนที�ทางเข้าโครงการจะมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้โดดเด่น สังเกตเห็นได้ ง่าย และมีระดับเหมาะสมกับมูลค่าโครงการสตูดิ โอ
มาตรฐานสากลของบริษัท 
โดยการเพิ�มทนุครั Kงนี Kมีวตัถปุระสงค์ ดงันี K 
(1)  เพื�อชําระหนี Kเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินบางสว่น และเพื�อลดภาระดอกเบี Kย 
(2) เพื�อเตรียมความพร้อมในการลงทุนให้สอดคล้องกบัจงัหวะในการดําเนินธุรกิจ หากในอนาคต

ต้องการเงินทนุเพิ�มเติม บริษัทจะสามารถกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินได้โดยเร็ว  
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(3) เพื�อนํามาใช้เป็นเงินทนุพฒันาโครงการสตดิูโอให้ได้ระดบัมาตรฐานสากล และ 
(4) เพื�อนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัท อาทิ ลงทนุในเครื�องมือ และอปุกรณ์ของเกียร์เฮด 

 
จากนั Kน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Kแจงให้ที�
ประชมุทราบถงึ ภาพรวมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนัและแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
สรุปได้ดงันี K 

 
ภาพรวมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั 
บริษัทได้มีการลดขนาดธุรกิจโดยเลิกประกอบธุรกิจบางประเภท อันได้แก่ ธุรกิจสิ�งพิมพ์ การจัด
กิจกรรม (Event) เป็นที�เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะมุ่งเน้นให้ความสําคญัแก่ธุรกิจที�มีศกัยภาพใน
การสร้างรายได้ ดงันี K 
(1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ ซึ�งดําเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จํากดั ภายใต้แบรนด์ เกียร์

เฮด แฮนดี Kเกียร์ และ Cine Gear  ซึ�งเพิ�งเริ�มดําเนินการอยู่ระหวา่งการทําตลาดที�ประเทศกมัพูชา 
ทั Kงนี K บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์เพื�อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ  

(2) ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ�งดําเนินการโดยบริษัท ยังคงทํากําไรอย่างต่อเนื�อง อาทิ รายการ
ปลดหนี K เป็นต้น 

(3) ธุรกิจ Post Production  ซึ�งดําเนินการโดย บริษัท ไทม์แลปส์ จํากดั และ 
(4) ธุรกิจสตดิูโอให้เช่า (โครงการ Studio Park) ดงัที�กลา่วไปแล้วข้างต้น 

 
แผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต สรุปได้ดงันี K 
(1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ ปัจจบุนัประกอบด้วยภายใต้แบรนด์ เกียร์เฮด แฮนดี Kเกียร์ และ 

Cine Gear บริษัทจะมุ่งเน้นตลาดบนซึ�งมีความเชี�ยวชาญมากอยู่แล้วและขยายตลาดใหม่เช่น  
ตลาดสื�อ Social Medias (Viral) พร้อมกบัการพฒันาธุรกิจด้านอื�นๆ ดงันี K 

• การให้บริการสาธารณปูโภคภายใต้แบรนด์แฮปปีKเกียร์ 

• การให้บริการซอ่มและบํารุงรักษาอปุกรณ์ภายใต้แบรนด์เกียร์เซอร์วิส และ 

• การฝึกอบรมบคุลากร ภายใต้แบรนด์บอดี Kเกียร์ เป็นต้น 
(2) ธุรกิจสตดิูโอให้เช่า   (โครงการ Studio Park) บริษัทมีแผนการจะขยายธุรกิจให้ครอบคลมุธุรกิจ

ประเภทอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องเพื�อสนบัสนนุโครงการสตดิูโอ อาทิ บริการจดัเตรียมอาหาร (Catering)  
บริการสตูดิโอสําหรับการถ่ายทํารายการโทรทัศน์  และบริการ Set and Prop  อํานวยความ
สะดวกในการสร้างฉาก เป็นต้น  

 
นายสรุศกัดิ1 สจัจะเดว์ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ เสนอแนะตอ่ที�ประชมุวา่ บริษัทควรออกใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื Kอหุ้นสามญัของบริษัท (“Warrant”) เพื�อจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นแทนการเพิ�มทนุเพื�อเสนอ
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ขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) เนื�องจากบริษัทไม่ได้ต้องการใช้เงิน
อย่างเร่งด่วน การออก Warrant จะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนดีกว่าการเพิ�มทุนโดยเสนอขาย 
Rights Offering อีกทั Kงการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาทในครั Kงนี Kใกล้เคียงกบัราคาตลาด ทํา
ให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์  นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธาน
กรรมการบริหาร ชี Kแจงต่อที�ประชุม ราคาตามบญัชีของหุ้นบริษัท (Book Value) เท่ากบัหุ้นละ 2.30 
บาท ดงันั Kน ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาทถือว่าเป็นราคาที�สมเหตสุมผล นอกจากนี K การเพิ�มทุน
ครั Kงนี K คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาแล้ววา่เป็นวิธีการที�เหมาะสมที�สดุสําหรับบริษัท  
 
เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อที�ประชุมเพิ�มเติมแล้ว ประธานฯ จึงชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้บริษัท
สามารถดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัใหม่เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั Kงที�แก้ไขเพิ�มเติม) บริษัท
จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายก่อนที�จะเพิ�มทนุเป็นจํานวนอื�น ใน
การนี K บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน 3,370,149 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
นอกจากนี K เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นจําเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�อง ทนุจดทะเบียน ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี K 
“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จํานวน 531,629,851 บาท  (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น

เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็บาทถ้วน) 
 แบ่งออกเป็น 531,629,851 หุ้น   (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น

เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามญั 531,629,851 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น

เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 

 
จากนั Kน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียน และการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทดงักลา่วข้างต้น 

 
มต ิ ที�ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 275,596,046 เสียง (คิด
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เป็นร้อยละ 86.1556 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 43,060,300 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 13.4613 ของจํานวนเสียงทั Kงหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 1,225,413 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.3831 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  
 ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า เพื�อระดมทุนมาใช้ตามแผนการเพิ�มทุนดงัรายละเอียดที�ระบุในวาระ   

ที� 2 ข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที�จะเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 250,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื�อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั Kงนี K รายละเอียดเกี�ยวกับการเพิ�มทุนปรากฏ
ตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและแบบรายงานการเพิ�มทนุ 
(F 53-4) ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั Kงนี K 

 
 นอกจากนี K เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นจําเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ดงันี K 

“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จํานวน 781,629,851 บาท  (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง
หมื�นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็บาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 781,629,851 หุ้น   (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น
เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 
 โดยแบ่งออกเป็น  

 
 หุ้นสามญั 781,629,851 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น

เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 

 
นายสุรศักดิ1 สัจจะเดว์ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที�ประชุมถึงความเป็นไปได้ที�
คณะกรรมการจะพิจารณาเปลี�ยนรูปแบบการเพิ�มทุนเป็นการออกและเสนอขาย Warrant และนาย
ศรายุทธ ธนติพุกนนท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที�ประชุมถึง การเพิ�มทุนในปี 2556 บริษัทได้นําเงินเพิ�ม
ทุนไปดําเนินการอย่างไร   นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธาน
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กรรมการบริหาร ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า บริษัทนําเงินทุนที�ได้รับจากการเพิ�มทุนในปี 2556 ประมาณ 
700 ล้านบาทไปชําระค่าที�ดินซึ�งใช้เป็นที�ตั Kงโครงการสตูดิโอตลอดจนชําระค่าก่อสร้างสตูดิโอ  ซึ�ง
ได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยที�ดินดงักล่าวมีขนาดใหญ่และตั Kงอยู่ในทําเลที�ดี
และมีศกัยภาพสงู บริษัทจงึจําเป็นต้องเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ�มทนุของบริษัทในครั Kง
นี Kเพื�อเตรียมความพร้อมในการขยายและพฒันาธุรกิจในอนาคต การออก Warrant อาจทําให้บริษัท
ไมส่ามารถตอบรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพหรือได้เหมาะสมกบัช่วงเวลา 

 
 นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจ เสนอความเห็นต่อที�ประชุมดงันี K (1) การเพิ�มทนุ

แบบ Rights Offering เป็นการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยว่าจะทําการจองซื Kอหุ้นเพิ�มทุนหรือไม่ จึงเป็น
วิธีการที�เหมาะสมแล้ว และ (2) การแยกประเภทธุรกิจไม่จําเป็นต้องตั Kงเป็นบริษัทย่อย แต่แยกเป็น
ฝ่ายงานหรือแผนกในบริษัท เพื�อลดภาระของฝ่ายบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม  นายภูมิชาย     
วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร กลา่วขอบคณุสําหรับความเห็นของ
ผู้ ถือหุ้นและชี Kแจงต่อที�ประชมุว่า ตามที�ได้รายงานเกี�ยวกบัธุรกิจประเภทต่างๆ นั Kน บางชื�อที�กลา่วถงึ
ไม่ได้อยู่ในรูปของบริษัท อาทิ แฮนดี Kเกียร์เป็นเพียงแบรนด์หนึ�งภายใต้ของบริษัท เกียร์เฮด จํากัด 
บริษัทได้มีและจะมีการพิจารณาความจําเป็นในการตั Kงบริษัทย่อยโดยรอบคอบก่อนดําเนินการ 

 
 นายไพบูลย์  ภาสพานทอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที�ประชุมถึง (1) จุดเด่นของโครงการสตูดิโอของ

บริษัทเมื�อเปรียบเทียบกับข้อเสนอสิทธิประโยชน์ของประเทศอื�นๆ (2) การทําสัญญาเช่าสตูดิโอ
ล่วงหน้า และ (3) ความคืบหน้าในการพิจารณาอนุมัติให้ผลตอบแทน (Incentives) แก่กอง
ภาพยนตร์ต่างประเทศที�เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย  นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า (1) ประเทศไทยมีจุดเด่น 3 ประการ อนั
ได้แก่ (ก) ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) ในประเทศไทยถือว่าตํ�าที�สดุ (ข) เวลาและฤดกูาล
ของประเทศไทยเอื Kออํานวยการต่อการทํางานมากกว่าประเทศอื�นๆ  และ (ค) บุคลากรของประเทศ
ไทยมีความสามารถและความเชี�ยวชาญกว่าบุคลากรของประเทศอื�นๆ ในภมิูภาคเดียวกนั (2) ธุรกิจ
สตดิูโอตา่งจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทั�วไป ลกูค้าของสตดิูโอจะต้องได้สมัผสัสภาพและคณุภาพของ
สตดิูโอที�ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั Kนจึงจะเข้าทําสญัญาล่วงหน้า และ (3) ปัจจุบนัที�ประชุม
คณะรัฐมนตรีอนมุติัเรื�องการให้ผลตอบแทน (Incentives) แล้ว โดยอยู่ในระหวา่งการพิจารณาแก้ไข
ร่างกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 
 นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สาเหตุที�บริษัทเรียกแทนสตูดิโอต่างๆ ด้วยตวัอกัษร

ภาษาองักฤษ  (2) อตัราผลตอบแทนที�คาดว่าจะเกิดขึ Kนจากโครงการสตูดิโอ (3) ความเป็นไปได้ที�
บริษัทจะช่วยรับภาระคา่ธรรมเนียมในการจ่ายคา่จองซื Kอหุ้นเพิ�มทนุ (Bill Payment) (4) กําหนดเวลา
ที�บริษัทคาดว่าโครงการสตูดิโอจะเสร็จสมบูรณ์ และ (5) ลูกค้าประจําของบริษัทที�คาดว่าจะมาใช้
บริการสตดิูโอ  นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Kแจง
ต่อที�ประชุม ดงันี K (1) เนื�องจากสตูดิโอของบริษัทยงัไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่ได้ตั Kงชื�ออย่างเป็นทางการ 
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บริษัทได้มอบหมายให้ทีมการตลาดพิจารณาชื�อที�เหมาะสมแล้ว (2) อัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return: IRR) ของที�ดิน 48 ไร่ที�บริษัทนํามาพฒันาคิดเป็นประมาณร้อยละ 14.63 
ในส่วนที�ดินทั Kงโครงการทั Kงหมด 216 ไร่ อตัราผลตอบแทนภายในจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 10.29 
โดยยังไม่คํานวณรวมรายได้จากธุรกิจเกี�ยวเนื�องและธุรกิจสนับสนุนอื�นๆ ทั Kงนี K ในการลงทุนของ
บริษัทแต่ละครั Kง คณะกรรมการบริหารจะต้องร่วมกันพิจารณาถึงความคุ้ มค่าและการสร้าง
ผลตอบแทนให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั (3) สําหรับค่าธรรมเนียมในการจ่ายค่าหุ้นเพิ�มทุน
นั Kน บริษัทขอรับไว้พิจารณาในการเพิ�มทุนครั Kงถัดไป (ถ้ามี) (4) บริษัทจะจัดพิธีเปิดอย่างไม่เป็น
ทางการเบื Kองต้น (Soft Opening) ของโครงการสตดิูโอประมาณเดือนมกราคม 2560 และ (5) บริษัท
อาศยัเกียร์เฮดเป็นหลกัในการเข้าถงึผู้ผลิตภาพยนตร์ตา่งชาติ ซึ�งปัจจบุนับริษัทได้เริ�มเสนอให้บริการ
บ้างแล้ว ซึ�งได้รับความสนใจและการตอบรับค่อนข้างดีเนื�องจากโครงการสตดิูโอของบริษัทเป็นแห่ง
แรกของประเทศไทยที�มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี K บริษัทได้ทําการตลาดผ่านกรมการค้า
ระหวา่งประเทศด้วยซึ�งได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดี 

 
 นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ปัญหาการเดินทางของพนกังานเกียร์เฮดหากมี

การย้ายที�ตั Kงสํานักงาน และ (2) สิทธิประโยชน์ที�บริษัทได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการ ชี Kแจงต่อที�ประชุม ดงันี K 
(1) บริษัทมีการเสนอให้เงินช่วยค่าเดินทางแก่พนักงานของเกียร์เฮด และ (2) บริษัทได้รับบัตร
ส่งเสริมการลงทุนเป็นที�เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และอากรนําเข้า
อปุกรณ์ต่างๆ นอกจากนี K ส่วนของธุรกิจ  Post Production  ก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบตัร
สง่เสริมนี Kเช่นเดียวกนั 

 
 นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ผลตอบแทนที�ผู้ ถือหุ้นจะได้รับภายหลงัจากที�

บริษัทเริ�มดําเนินโครงการสตูดิโอ อาทิ เงินปันผล เป็นต้น นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล       
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายใต้เงื�อนไขที�กําหนด ทั Kงนี K ช่วง 2 ปีที�ผ่านมาวงการสื�อ (Media) อยู่
ในช่วงขาลง บริษัทจงึมีแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื�อให้มีผลประกอบการที�ดีขึ Kนและสามารถจ่าย
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ตามนโยบายของบริษัท 

  
 นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ1 ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นต่อที�ประชุมว่า ช่วงเวลาในการเพิ�มทุนของ

บริษัทมีความไมเ่หมาะสม เนื�องจากโครงการสตดิูโอยงัไมส่ามารถทํารายได้ให้กบับริษัท การเพิ�มทุน
ในครั Kงนี Kจึงมีความเสี�ยงสงูว่าจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ บริษัทควรพิจารณาชะลอการเพิ�มทุน
หรือพิจารณาการออก Warrant แทนการเพิ�มทุนเพื�อเสนอขาย Rights Offering น่าจะมีความ
เหมาะสมกว่า ประธานฯ ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า แนวทางการเพิ�มทุนครั Kงนี Kได้รับการพิจารณามาโดย
ละเอียดรอบคอบแล้ววา่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทมากที�สดุ  
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 จากนั Kน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาและอนมุติัการเพิ�มทนุจดทะเบียนและการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทดงักลา่วข้างต้น 

 
มต ิ ที�ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 272,525,797 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 85.1930 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 47,245,465 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 14.7692 ของจํานวนเสียงทั Kงหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 121,100 เสียง (คิดเป็น
ร้อยละ 0.0379 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
 
 ประธานฯ ได้ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณา

อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุใหมจํ่านวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่
ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทซึ�งมีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันที�  15 กันยายน 2559 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (รวมทั Kงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 16 กนัยายน 2559 ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอตัราการจองซื Kอ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.4702 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวกัน
ทั Kงจํานวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั Kงนี K ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื Kอหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตาม
อัตราที�กําหนดไว้นี Kได้ แต่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที�จองซื Kอหุ้ นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้ นให้สําหรับ
จํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี Kก็ตอ่เมื�อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื Kอตามสิทธิ
ครบถ้วนทั Kงหมดแล้วเท่านั Kน โดยในกรณีที�หุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นที�เหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนที�มี
ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื Kอเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื Kอเกินสิทธิแต่ละรายตาม
สดัสว่นการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที�ได้จองซื Kอหุ้นเกินกวา่สิทธิของตนแตล่ะราย โดยการจดัสรร
หุ้นดงักล่าวให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นสามญั
เพิ�มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั Kงนี K บริษัทจะเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณา
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้ นสามัญที�ยังไม่ได้จําหน่ายและ/หรือกําหนดแนวทางที�
เห็นสมควรต่อไป นอกจากนี K ผู้ ถือหุ้นจะต้องทําการจองซื Kอและชําระเงินค่าหุ้นส่วนที�เกินนี Kพร้อมกับ
การจองซื Kอ และชําระเงินค่าจองซื Kอของหุ้นที�ตนมีสิทธิจองซื Kอตามส่วน ทั Kงนี K ระยะเวลาจองซื Kอหุ้ น
สามญัเพิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นวนัที� 3 ถงึ 7 ตลุาคม 2559 (5 วนัทําการ) 
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 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มี อํานาจ และ/หรือบุคคลที�

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดแก้ไข
เพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้ น
สามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนดงักลา่วข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื Kอ และการชําระเงินคา่หุ้น 
เป็นต้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนครั Kงเดียวทั Kงจํานวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื�อเสนอ
ขายเป็นคราวๆ รวมทั Kงมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการ
ตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขาย รวมทั Kงการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทุน รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการให้ข้อมลู การยื�นเอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อสํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนํา
หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
จากนั Kน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และการมอบ
อํานาจดงักลา่วข้างต้น 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุน และการมอบอํานาจตามที�
ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  272,836,797 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
85.2929 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย
จํานวน 47,045,413 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 14.7071 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 10,152 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 5 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 
 ไมมี่ผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติมตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา 
 
ปิดประชมุเวลา 15.50 น. 
       
       ลงชื�อ (นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี) ประธานที�ประชมุ 
                                                                                            
  

ลงชื�อ (นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง)  เลขานกุารบริษัท 



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 
 

23 
 

รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที�ออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื�อเพื�อแต่งตั "งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

 
� ชื�อ นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง 
� อายุ 62 ปี 
� ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
� การดาํรงตาํแหน่ง ปี 2553-ปัจจบุนั 
� วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ , Marshall University, USA. 
� การอบรมหลักสูตรกรรมการ Audit Committee Program 

Director Accreditation Program  
Role of the Compensation Committee  
Director Certification Program  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

� ความเชี�ยวชาญ การบริหาร   การเงิน 
� ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั "ง กรรมการอิสระ 
� ตาํแหน่งในปัจจุบัน  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
        2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.แมท็ชิLง แมก็ซิไมซ์ โซลชูัLน 
        2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บมจ.ฟู้ ด แคปปิตอล 
        2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟินนัซา่ 
        2544-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
บมจ.บตัรกรุงไทย 

2.บริษัทจาํกัด  
        2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กลุม่บริษัท เคพีเอน็ อะคาเดมีL จํากดั 
        2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บจ.หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ 
3.บริษัทหรือกจิการที�แข่งขันหรือ 
  เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิของบริษัท 

-ไมมี่- 
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� การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามญั – หุ้น 
� การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11 ครั Yงจาก 12 ครั Yง 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั Yงจาก 6 ครั Yง 
� ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ 
� การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอใน

ครั"งนี " 
วาระทีL 5 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตั Yงกรรมการแทนกรรมการ 
ทีLออกตามวาระ 
วาระทีL 6 พิจารณาและอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนของ 
กรรมการสําหรับปี 2560 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที�ออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื�อเพื�อแต่งตั "งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

 
� ชื�อ นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์ 
� อายุ 54 ปี 
� ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 
� การดาํรงตาํแหน่ง เม.ย. 2557- ปัจจบุนั 
� วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Abilene Christian University   Texas, USA. 
� การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� ความเชี�ยวชาญ การบริหาร  การเงิน  
� ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั "ง กรรมการ 
� ตาํแหน่งในปัจจุบัน  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
        เม.ย.2557- ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร 

บมจ.แมท็ชิLง แมก็ซิไมซ์ โซลชูัLน 
        ม.ค.2558- ปัจจบุนั ทีLปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

        เม.ย.2558- ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท 

2.บริษัทจาํกัด  
        ก.พ.2558- ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ.โฮมสขุมุวิท 
        ส.ค.2556- ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ.ทีวีดิจิตอล เอชอาร์ 
        ต.ค.2553- ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ.แกรนด์หลานหลวง 
        พ.ย.2540- ปัจจบุนั กรรมการ  

บจ.เค.เอส.ฟอร์จนู 
3.บริษัทหรือกจิการที�แข่งขันหรือ 
  เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิของบริษัท 

-ไมมี่- 

 
 



26 
 

� การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามญั – หุ้น 
� การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11 ครั Yงจาก 12 ครั Yง 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11 ครั Yงจาก 11 ครั Yง 
� ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ 
� การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอใน

ครั"งนี " 
วาระทีL 5 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตั Yงกรรมการแทนกรรมการ 
ทีLออกตามวาระ 
วาระทีL 6 พิจารณาและอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนของ 
กรรมการสําหรับปี 2560 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที�ออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื�อเพื�อแต่งตั "งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง 

 

 
� ชื�อ นายสรรสฤษดิg เย็นบํารุง 
� อายุ 58  ปี 
� ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 
� การดาํรงตาํแหน่ง เม.ย. 2557- ปัจจบุนั 
� วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

University of Texas at Sul Ross, USA.  
� การอบรมหลักสูตรกรรมการ - 
� ความเชี�ยวชาญ ด้านวิศวกรรม การบริหาร 
� ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั "ง กรรมการ 
� ตาํแหน่งในปัจจุบัน  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ  
       เม.ย.2557 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร 

บมจ.แมท็ชิLง แมก็ซิไมซ์ โซลชูัLน 
       ธ.ค.2547-ปัจจบุนั 
       ก.ย.2545-พ.ย.2547 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

2.บริษัทจาํกัด  
       ก.พ.2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการ 

บจ.โฮมสขุมุวิท 
       เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ.มีเดีย สตดิูโอ 
        ส.ค.2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร 

บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์ 
       ก.ย.2545-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร 

บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยธุยา 
3.บริษัทหรือกจิการที�แข่งขันหรือ 
  เกี�ยวเนื�องกับธุรกจิของบริษัท 

-ไมมี่- 
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� การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามญั – หุ้น 
� การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11ครั Yงจาก 12 ครั Yง 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 ครั Yงจาก 11 ครั Yง 
� ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ 
� การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอใน   

ครั"งนี " 
วาระทีL 5 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตั Yงกรรมการแทนกรรมการ 
ทีLออกตามวาระ 
วาระทีL 6 พิจารณาและอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนของ 
กรรมการสําหรับปี 2560 
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นิยามกรรมการอสิระ 
 

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการทีLมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี Y 

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึLงของจํานวนหุ้นทีLมีสิทธิออกเสียงทั Yงหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั Yงนี Y ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ทีLเกีLยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั Yน ๆ ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีLมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีLปรึกษาทีLได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีL
ยืLนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั Yงนี Y ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีLกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือทีLปรึกษา ของสว่นราชการซึLงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

(ค)  ไมเ่ป็นบคุคลทีLมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีLเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พีLน้อง และบุตร รวมทั Yงคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืLน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีLจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีLอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Yง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีLมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ทีLมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีLยืLนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึLง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีLกระทําเป็นปกติเพืLอประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกีLยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ Yาประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี Yสิน รวมถงึพฤติการณ์อืLนทํานอง
เดียวกนั ซึLงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี YทีLต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึLง ตั Yงแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีLมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตั Yงแตยี่Lสิบล้านบาทขึ Yนไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํLากวา่  ทั Yงนี Y การคํานวณภาระหนี Yดงักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีLเกีLยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีLเกีLยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี Yดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี YทีL
เกิดขึ Yนในระหวา่งหนึLงปีก่อนวนัทีLมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีLมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี  ซึLงมี
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ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดั
อยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีLยืLนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึLงรวมถึงการให้บริการเป็นทีLปรึกษากฎหมายหรือทีL
ปรึกษาทางการเงิน ซึLงได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีLมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั Yนด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีLยืLนคํา
ขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ช)  ไมเ่ป็นกรรมการทีLได้รับการแตง่ตั Yงขึ YนเพืLอเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึLงเป็นผู้ ทีLเกีLยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการทีLมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีLมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นทีLมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีLมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีLปรึกษา
ทีLรับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึLงของจํานวนหุ้นทีLมีสิทธิออกเสียงทั YงหมดของบริษัทอืLน ซึLงประกอบ
กิจการทีLมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีLมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ)  ไมมี่ลกัษณะอืLนใดทีLทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีLยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ทั Yงนี Y นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ทีLเท่ากบัข้อกําหนดขั YนตํLาของคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ 

 
 

 



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
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( F53-4)                                                          แบบรายงานการเพิ�มทุน   
บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ข้าพเจ้า บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั /งที� 2/2560 เมื�อ
วนัที�  22 กมุภาพนัธ์ 2560 ระหวา่งเวลา 10.30 น. ถงึ 12.30 น.  เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงัต่อไปนี / 

1. การเพิ�มทุน 

ไมมี่ เนื�องจากเป็นการจดัสรรหุ้นที�เหลือตามที�ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั /งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2559 
ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 
หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท เพื�อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) และบริษัทได้ดําเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นดงักลา่ว โดยมีผู้ ถือหุ้นจอง
ซื /อรวม 112,399,101 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้  หุ้นละ 1 บาท  คงเหลือหุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�ยงัไม่ได้จดัสรรจํานวน
รวม 137,600,899 หุ้น ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางที�เหมาะสมเพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสุด
แก่บริษัท จึงมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Rights Offering) ในอตัราการจองซื /อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.213656 หุ้นสามญัเพิ�มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 
บาท โดยผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื /อหุ้นใหมเ่กินสิทธิของตนตามอตัราที�กําหนดได้  

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

�  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์
ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั - - - 

หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

�  แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั - - - 

(General Mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรร
ให้แก่ 

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา  
จองซื 9อ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม ไมเ่กิน 
137,600,899 

1 หุ้นเดิม : 0.213656 
หุ้นใหม ่

2.00 11-12 และ 15-17 
พฤษภาคม 2560  

รายละเอียด
ตามหมาย

เหต ุ1 และ 2 
หมายเหต:ุ  ที�ประชมุคณะกรรมการ ครั /งที� 2/2560 เมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุติัดงันี /  
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1.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 137,600,899 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัท (Right Offering) ตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี / 
1.1 เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 0.213656 หุ้นใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท 
1.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื /อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราที�กําหนดไว้นี /ได้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�

จองซื /อหุ้นใหมเ่กินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นให้สําหรับจํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี /ก็ตอ่เมื�อมี
หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื /อตามสิทธิครบถ้วนทั /งหมดแล้วเท่านั /น 
โดยในกรณีที�หุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนที�มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื /อ
เกินสิทธิจะจดัสรรหุ้นสว่นที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื /อเกินสิทธิแตล่ะรายตามสดัสว่นการถือ
หุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที�ได้จองซื /อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้น
ดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

1.3 ในกรณีที�มีสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเหลือจากการจดัสรรในครั /งนี / บริษัทจะเสนอตอ่ที�ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัลดทนุจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายและ/
หรือกําหนดแนวทางที�เห็นสมควรตอ่ไป 

1.4 บริษัทกําหนดระยะเวลาการจองซื /อและชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือ
หุ้ นเดิมตามสัดส่วนในระหว่างวันที�11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560 (5 วันทําการ) 
อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมในการจองซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทุนยงัมีความไม่แน่นอน และ
ขึ /นอยู่กบัการอนมุติัโดยที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

1.5 เศษของหุ้นใดๆ จากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ปัดทิ /ง  
1.6 ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการจองซื /อหุ้นเพิ�มทุนต้องเป็นผู้ ที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

ณ วันที�  12 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 17 เมษายน 2560 

1.7  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือบุคคลที�
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดแก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงักล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื /อ 
และการชําระเงินค่าหุ้ น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนครั /งเดียวทั /ง
จํานวนหรือแบ่งเป็นสว่นๆ เพื�อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั /งมีอํานาจในการลงนามในเอกสาร
ใดๆ ที�เกี�ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการ
ออกและเสนอขาย รวมทั /งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการให้ข้อมลู 
การยื�นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2.2 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิดจากการจดัสรรหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิ /ง  

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที� 3 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดําเนิน 
โรงแรมรอยลัปริaนเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ10110 โดย  

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 8 มีนาคม 2560 
วนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
(และที�มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

9 มีนาคม 2560 

การจองซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท 
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิจองซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ  12 เมษายน 2560 
วนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แหง่พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(และที�มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

17 เมษายน 2560 

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

บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”)ให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

บริษัทมีแผนจะนําเงินจากการเพิ�มทนุในครั /งนี / เพื�อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยการนําเงินที�ได้
จากการเพิ�มทุนไปลงทุนในโครงการ The Studio Park (Thailand) ( เดิมเรียก “โครงการ New Home”) 
ตามที�ได้รับอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั /งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม  2558  และ/หรือชําระ
คืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน   

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

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

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40 ของผลกําไรสทุธิ ในกรณีที�ไม่มีเหตจํุาเป็นอื�นใดใน
การใช้เงินจํานวนนั /นๆ  และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัสําคญั  

7.2 ผู้ จองซื /อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนครั /งนี /จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเริ�มตั /งแต่ผู้ จองซื /อหุ้ น
สามญัเพิ�มทนุดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
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8. รายละเอียดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

-ไมมี่- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ขั /นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั /งที� 2/2560 เพื�ออนมุตัิการเพิ�มทนุ และจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

22 กมุภาพนัธ์ 2560 

วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 (Record Date) 

8 มีนาคม 2560  

วันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

9 มีนาคม 2560 

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�ออนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 3 เมษายน 2560 

วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิจองซื /อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) 12 เมษายน 2560 

วันรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  แห่ง พรบ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

17 เมษายน 2560 

ระยะเวลาใช้สทิธิจองซื /อ และชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ�มทนุ 11-12 และ 15-17 
พฤษภาคม 2560 

จดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัได้รับชําระคา่หุ้น

ครบถ้วน 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี /ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
   
 
 

   

(นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์)  (นายภมิูชาย วชัรพงศ์) 
กรรมการ  กรรมการ 

 
(กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทพร้อมประทบัตราของบริษัท) 



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 
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สารสนเทศเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดมิ 
บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 

ด้วยที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ
ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั
น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH” ) ครั ,งที
 
2/2560 เมื
อวนัที
 22 กุมภาพนัธ์ 2560  มีมติอนุมติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Right Offering) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี , 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุจํานวน 137,600,899 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 0.213656  หุ้นสามญัใหม่ ที
ราคา
เสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวกนัทั ,งจํานวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั ,งนี , 
ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื ,อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราที
กําหนดไว้นี ,ได้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที
จองซื ,อหุ้นใหม่
เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นให้สําหรับจํานวนที
มีการใช้สิทธิเกินนี ,ก็ตอ่เมื
อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมที
ได้จองซื ,อตามสิทธิครบถ้วนทั ,งหมดแล้วเท่านั ,น โดยในกรณีที
หุ้นสามญัเพิ
มทุนส่วนที
เหลือมี
จํานวนน้อยกว่าจํานวนที
มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื ,อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที
เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที
จองซื ,อเกิน
สิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที
ได้จองซื ,อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย 
โดยการจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทั
งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ
งรายชื
อปรากฏอยู่ในสมดุจดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้นวนัที
 12 
เมษายน 2560 (Record Date) และวนัรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมดุจดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที
 17 เมษายน 2560  จะได้รับ
สิทธิในการจองซื ,อหุ้นสามญัเพิ
มทนุของบริษัท ทั ,งนี , การเพิ
มทนุดงักลา่วจะดําเนินการได้ก็ตอ่เมื
อที
ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมติัการเพิ
มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ
มทุนของบริษัท และกําหนดวนัจองซื ,อหุ้นสามญั
เพิ
มทนุในวนัที
 11-12 และ 15-17  พฤษภาคม 2560 

โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือบุคคลที
คณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดแก้ไขเพิ
มเติม และ/หรือ
เปลี
ยนแปลงเงื
อนไขตา่งๆ และรายละเอียดตา่งๆ ที
เกี
ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้น
เพิ
มทนุดงักลา่วข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื ,อ และการชําระเงินคา่หุ้น เป็นต้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ
มทุนครั ,งเดียวทั ,งจํานวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื
อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั ,งมีอํานาจในการลง
นามในเอกสารใดๆ ที
เกี
ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี
ยวเนื
องกบัการ
ออกและเสนอขาย รวมทั ,งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงการให้ข้อมลู การยื
นเอกสาร
หลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื
นๆ ที

เกี
ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ
มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



36 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ�มทุนและแผนการใช้เงนิ 

บริษัทมีแผนจะนําเงินจากการเพิ
มทนุในครั ,งนี , เพื
อปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยบริษัทจะนําเงินเพิ
มทนุไป
ลงทุนในโครงการ The Studio Park (Thailand)  (เดิมเรียก “New Home”) ตามที
ได้รับอนุมติัจากที
ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ,งที
 1/2558  เมื
อวนัที
 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือ ชําระคืนเงินกู้ จากธนาคาร และ/หรือ 
รองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน 

3. ผลกระทบที�มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

3.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

Price Dilution =  (ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที
 

ราคาตลาด = ราคาซื ,อขายถัวเฉลี
ยถ่วงนํ ,าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื
อวนัที
 22 กมุภาพนัธ์ 2560 คือ ตั ,งแตว่นัที
  31
มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ
งเท่ากับ 2.07 บาทต่อหุ้ น (ข้อมูล
จาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

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

          = [(2.07 x 644,028,952) + (2 x 137,600,899)]/ (644,028,952 
+ 137,600,899) 

  =  2.06 บาทตอ่หุ้น 

Price Dilution  = 0.48 % 

ดงันั ,น ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจอง
ซื ,อหุ้นครบทั ,งจํานวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากบั 0.48% 

3.2. ผลกระทบต่อกาํไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

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

โดยที
 

EPS ก่อนเสนอขาย =  ขาดทนุสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน /1/ จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว 

= (65,828,501) / 644,028,952 

= (0.10) บาทตอ่หุ้น 
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EPS หลงัเสนอขาย = ขาดทนุสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน/1/ (จํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว + หุ้น 

สามญัเพิ
มทนุ) 

= (65,828,501) / (644,028,952 + 137,600,899) 

=  (0.08) บาทตอ่หุ้น 

EPS Dilution  = 20.00%                            

หมายเหตุ /1 กําไรสทุธิสว่นที
เป็นของบริษัทใหญ่ตั ,งแตเ่ดือนมกราคม 2559 ถงึ ธนัวาคม 2559 

ดงันั ,น ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจอง
ซื ,อหุ้นครบทั ,งจํานวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ 
20% 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี
ยวกบัการเพิ
มทนุครั ,งนี , ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี , 

4.1 เหตุผล และความจาํเป็นในการเพิ�มทุน  

ในการเพิ
มทนุครั ,งนี , บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการระดมทนุเพื
อปรับโครงสร้างทางการเงินในโครงการ 
The Studio Park (Thailand)  (เดิมเรียก “New Home”)  เพื
อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้
ถือหุ้น 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

บริษัทมีแผนจะนําเงินจากการเพิ
มทุนในครั ,งนี , เพื
อปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยบริษัทจะนําเงิน
เพิ
มทุนไปลงทุนใน The Studio Park (Thailand)  (เดิมเรียก “New Home”) ตามที
ได้รับอนุมติัจาก
ที
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั ,งที
 1/2558  เมื
อวันที
 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือ ชําระคืนเงินกู้ จาก
ธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทนุหมนุเวียน 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน และแผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ�มทุน 

การเพิ
มทุนเสนอขายหุ้นและแผนการใช้เงินที
ได้จากการเสนอขายหุ้น  มีความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกบัแผนการพฒันาโครงการของบริษัทซึ
งอยู่ระหวา่งดําเนินการ    

4.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัท 

เงินที
บริษัทได้รับจากการเพิ
มทนุ เพื
อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทตามแผนที
กําหนดไว้   ช่วยลด
ภาระทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน ซึ
งจะส่งผลให้บริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อย่างยั
งยืน 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที
กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบติัหน้าที
ด้วยความซื
อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเรื
องที
เกี
ยวกบัการเพิ
มทนุในครั ,งนี , และหากการไมป่ฏิบติัหน้าที
ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที
นั ,นเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที
มีความเกี
ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั ,นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 

จากการพิจารณาถงึเหตผุล และข้อเท็จจริงตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัทจงึมีมติเป็น     
เอกฉนัท์เห็นด้วยตอ่การเพิ
มทนุของบริษัทในครั ,งนี , 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ,ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 
   

(นายสมบญุ ชีวสุทธานนท์)  (นายภมิูชาย วชัรพงศ์) 
กรรมการ  กรรมการ 

         
 



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 
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คาํชี �แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2560 

 
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทกุท่านโปรดนําหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉนัทะ

และหลกัฐานซึ(งมีรายละเอียดดงันี +มาเพื(อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที( 3 เมษายน 
2560 ของบริษัท แมท็ชิ(ง แมก็ซิไมซ์ โซลชูั(น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ที(ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี( หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี(ยนชื(อ-นามสกลุ ให้ยื(นหลกัฐานประกอบด้วย 
 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที(แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ(งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื(อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2  สําเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้

  ลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 
2.3  แสดงเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึ(งผู้ รับมอบฉนัทะลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
 กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที(สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 
1.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ(งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ(งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บคุคลซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้น 

 
 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที(แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ(งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื(อของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที(ได้จด
ทะเบียนไว้ ซึ(งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ(งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
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(กรรมการ) ตามที(ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ(งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้น 

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

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

 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที(เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั,งให้คสัโตเดียน(Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ 
3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน(Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค .) ซึ(งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที(  
www.matchinggroup.com ซึ(งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื(อของผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามที(ได้จดทะเบียนไว้ ซึ(งเป็นผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึ(งลงนามโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที(
ได้จดทะเบียนไว้ 

ค.  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ออกให้ไมเ่กิน 6 
เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ(งรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามที(ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้ แทนคสัโตเดียน (Custodian)ซึ(งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

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

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
ก.  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ(งรับรอง

สําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที(ได้จดทะเบียนไว้ 
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ(งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  สําเนาเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ(งเป็นผู้มอบฉันทะ
ตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานที(สว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 
ทั +งนี +เอกสารที(จัดทําเป็นภาษาอื(นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคํา
แปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั +นรับรองความถูกต้อง
ของคําแปล 
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 4. กรณีผูถื้อหุ้นซึ(งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที(จดัตั,งขึ,นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามขอ้ 3) 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที(

จดัทําเป็นภาษาอื(นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนนิติบุคคลนั +นรับรองความถูกต้องของคําแปล โดยมีอายุของการรับรองไม่
เกิน 6 เดือน 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบที(กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ(งหนงัสือ
มอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี + 
•  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั(วไปซึ(งเป็นแบบที(ง่ายไมซ่บัซ้อน 
•  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที(กําหนดรายการตา่ง ๆ ที(จะมอบฉนัทะที(ละเอียดชดัเจนตายตวั 
•  แบบ ค. แบบที(ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นที(เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
ผู้ ถือหุ้นที(ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี + 
(1)  ผู้ ถือหุ้นอื(นๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั +น สว่นผู้ ถือหุ้นที(
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะ
เลือกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั +งนี + ผู้ ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึ(งเพียงแบบเดียวเท่านั�น 

(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ(งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารที(แนบ) โดยให้ระบุชื(อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที(ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และ
ลงลายมือชื(อผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั +งขีดฆ่าลงวนัที(ทีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื(อให้ถกูต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนงัสือมอบฉันทะใสซ่องคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวนัที( 29 มีนาคม 2560 หรือก่อนเวลาเริ(ม
การประชุมอย่างน้อยครึ(งชั(วโมงเพื(อให้เจ้าหน้าที(ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ(ม
ประชมุ 

 
ทั +งนี + ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที(ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื(อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +ง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื(อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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3 .การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ(มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเริ(มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั(วโมง หรือ ตั +งแต่เวลา  
9.00 น. เป็นต้นไปในวนัที( 3 เมษายน 2560 ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ_นเซส หลานหลวง เลขที( 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที(สถานที(จดัประชมุที(ได้แนบมาพร้อมนี + 
 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ(งหุ้นตอ่หนึ(งเสียงซึ(ง 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ(ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้
ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั +งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึ(ง
ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

2. วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
  ประธานที(ประชมุจะชี +แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที(ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี + 

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

(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที(ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที(บริษัทได้
แจกให้เมื(อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยทําเครื(องหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ �งด
ออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั +น 

(3)  สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที(ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามที(ผู้ ถือหุ้นระบมุา 
3.  มตขิองที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี � 

 •  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที(ประชมุ 
 •  กรณีอื(นๆ ซึ(งมีกฎหมาย หรือข้อบังคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที(ประชุมจะ

เป็นไปตามที(กฎหมายหรือข้อบงัคบันั +นกําหนด โดยประธานในที(ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที(ประชมุ
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที(ประชุมออกเสียงเพิ(มขึ +นอีกหนึ(งเสียงต่างหากเป็นเสียง 
  ชี +ขาด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื(องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื(อง
นั +นเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื(อเลือกตั +งกรรมการ และประธานที(ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนั +นออกนอกที(ประชมุชั(วคราวก็ได้  

4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 การนบัคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที(ประชมุทราบทกุวาระ 
 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ที(บริษทัเมื(อเสร็จสิ,นการประชมุ 

 
 



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
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ข้อบังคับบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

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

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่า
กรรมการคนอื�น ๆ ไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดบัจะได้รับการเลือกตั  งให้เป็นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั  งในครั  งนั  น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการ
เลือกตั  งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนที�จะพงึมีหรือพึงเลือกตั  งในครั  ง
นั  น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี  ขาด 

 
 ข้อ 16. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั  ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวน
กรรมการที�จะพ้นจากตําแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัจํานวน 1 ใน 
3 ออกจากตําแหน่ง 
   ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด การออกจาก
ตําแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ
เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจํานวน
มากกว่าจํานวนที�ต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนั  น ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก ทั  งนี   
กรรมการที�ออกตามวาระนั  น ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้ 
 
 ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบั
แตว่นัสิ  นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
   การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�งให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัจํานวนรวมกนัไม่
น้อยกว่า  1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนงัสือดงักล่าวนั  น ในกรณีนี  ให้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุ พร้อมทั  งรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็น
เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั  งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�อง



44 
 

ดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
   ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที�ได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนดวนั เวลา  และสถานที�ที�ประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ�งสถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั  นต้องอยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตั  งของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที�ตั  งของสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัอื�น ตามที�คณะกรรมการเห็น
วา่เหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที�และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบ
ที�นายทะเบียนกําหนด 
   หนังสือมอบฉันทะนี  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ ที�
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั  งหมด และต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
   ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครั  งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 1 ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั  นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั  นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั  งหลงันี  ไม่
บงัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีที�ประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุ ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ก็ให้ที�ประชุมเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที�ประชมุ 
 
 ข้อ 34. ประธานในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที�ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดบัวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที�
ประชมุจะมีมติให้เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดซึ�งที�ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นั  นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั  น เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั  งกรรมการ 
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  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที�
ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั  น ให้เป็นไปตามที�ประธานในที�
ประชมุกําหนด 
 
 ข้อ 36. มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี   

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ  นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียง      
ชี  ขาด 

 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี   ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือ
หุ้น ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั  งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 
 (ข) การซื  อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั  งหมดหรือ

บางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
 (จ) การเพิ�มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
 (ฉ) การออกหุ้นกู้  
 (ช) การควบบริษัท 

 (ซ)  การเลิกบริษัท 
 

 ข้อ 37. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี   
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของ

บริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
 (3) พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลือกตั  งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 (5) พิจารณาแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 
 (6) กิจการอื�น ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีที�มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกําไรเท่านั  น 
 การจ่ายเงินปันผลนั  นให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทั  งนี   ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั  นทาง
หนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย  
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 ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี  จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 
 นอกจากทุนสํารองดงักล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
สํารองอื�นตามที�เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิ  นสดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุนนี   
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั  งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัททกุปี โดยในการแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีจะแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบญัชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารง
ตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท 
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รายนามและประวัตกิรรมการอสิระซึ�งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน                                            
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

 

 
� ชื�อ : นายกมล รัตนไชย 

� ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 

กรรการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

� อายุ : 50 ปี 

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

กรุงเทพฯ 10240 

� ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

: -ไมมี่- 

� คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA) 

� การอบรมบทบาทหน้าที�
กรรมการ 

: Director Accreditation Program  

Audit Committee Program  

Successful Formulation & Execution of Strategy  

How to Measure the Success of Corporate Strategy  

Anti-Corruption : The Practical Guide  

Director Certification Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

� สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท 

: -ไมมี่- 

� ส่วนได้เสียทั 9งทางตรง
และทางอ้อม วาระที�
พจิารณาในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 
2560 

: วาระที] 6 พิจารณาและอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ

สําหรับปี 2560 
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แผนที�แสดงสถานที�จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560  
ณ ห้องราชดาํเนิน 

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

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

(Proxy Form containing specific details) 

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

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

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

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

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

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

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหตุขอ้ 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, 

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

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

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

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

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

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

     Duty Stamp 20 Baht 
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 

ในวนัที� 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริB นเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

to be held on  3 April 2017 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 

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

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

 

 (1)  � วาระที� 1    เรื�อง        พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั<งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 
2559 

 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholder’ 
Meeting No.1/2016 held on 7 September 2016 

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 � วาระที�  2 เรื�อง   พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559   

Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2016 
  

 หมายเหตุ วาระนี< เป็นเรื�องที�รายงานเพื�อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 
 

� วาระที�      3  เรื�อง พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกาํไร
ขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชี สิ< นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจ 
สอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

   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 2016 which have been audited by the 
certified auditor and acknowledge the Auditor’s report  

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

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

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

� วาระที�  4 เรื�อง  พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2559 

 Agenda Item  4 Subject To consider and approve no appropriation of profit as the legal reserve and no 
dividend payment from the operating results of the year 2016 

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

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

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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� วาระที�   5 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั<งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
  Agenda Item 5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 
 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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

� การแต่งตั<งกรรมการทั<งชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

 � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

� การแต่งตั<งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ชื�อกรรมการ นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

 The director’s name    Mr. Akarat Na Ranong 
 � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ชื�อกรรมการ นายณฐัวทิย ์บุณยะวฒัน์ 
 The director’s name   Mr. Nuttawit Boonyawat 

 � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื�อกรรมการ นายสรรสฤษดิb เย็นบาํรุง           
 The director’s name    Mr. Sansrit Yenbamrung 

 � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

� วาระที�        6 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปี 2560 
 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2017         
 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

� วาระที�          7  เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั<งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 
2560 

Agenda Item 7     Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 
remuneration for the year 2017      

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

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

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

� วาระที�          8  เรื�อง  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ�มทุนส่วนที�เหลือจากการเสนอขาย
ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั<งที� 1/2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) 

Agenda Item 8     Subject To consider and approve the reallocation and offering of the newly issued ordinary 
shares remaining from the Rights Offering according to the resolutions of the 
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Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 to the existing 
shareholders of the Company in proportion of their respective shareholding (Rights 
Offering)      

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

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

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

� วาระที�         9  เรื�อง  พิจารณาเรื�อง อื�น ๆ (ถา้มี) 
 Agenda Item  9  Subject To consider other matters (if any).      

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

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

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

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

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

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

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

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

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั<งกรรมการ สามารถเลือกตั<งกรรมการทั<งชุดหรือเลือกตั<งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจําต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
4. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัท ดงันี< เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

 นายกมล รตันไชย 

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8) 

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; 
 Mr. Kamol Ratanachai 

(Information of independent directors were shown in the Enclosure 8) 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

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

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัที� 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริB นเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

to be held on  3 April 2017 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 

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

----------------------------------------- 
  (1) � วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 
      Agenda Item        Subject 

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

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

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

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

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

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

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

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

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

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

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 
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 (2) � วาระที� .........       เรื�อง   เลือกตั<งกรรมการ (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 
 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 


