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MMS-AC59/011 

 

        วนัท่ี 11 เมษายน 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2558 

 2.  รายงานประจําปี2558ซึ่งประกอบด้วยสําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วและรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

 3. รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือ
เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระ 

 4. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชุม
ใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 5. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 6. รายนามและประวตัิกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตวัแทนในการ
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัด
ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรม
รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันที่  29 ตุลาคม 
2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558  
ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2558 และได้สง่สําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 โดยมีสําเนารายงานการ
ประชมุปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2558 ไว้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทสําหรับรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558 โดยได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 ทัง้นี ้เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของ
ผลการดําเนินงานของบริษัทโดยสรุป 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

หมายเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไม่ต้องมีการลงมต ิ

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
กําไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดั
ให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบกําไรขาดทนุ) ของ
บริษัท ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ จึง
ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุ
และงบกําไรขาดทนุ) ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ี
ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
อนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบกําไรขาดทนุ) ของบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีท่ี
ได้รับอนญุาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 

3 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2558 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วน
หนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 นอกจากนี ้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 
40 ของกําไรสทุธิระหว่างงวดบญัชี ในกรณีท่ีไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินจํานวนนัน้ ๆ และ
การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบตอ่การดําเนินงานปกตขิองกิจการอยา่งมีนยัสําคญั   

 ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทนุจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) และบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งจําเป็นต้องใช้
เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. งดการจดัสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทนุจาก
การดําเนินงานประจําปี 2558 และ 

2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 เน่ืองจากบริษัทมี
ความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือพฒันาโครงการลงทนุของบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
อนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลตามท่ี
เสนอ 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดว่าในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ให้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ พ้นจากตําแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตัง้ใหม่อีก
ได้ สําหรับกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 มีจํานวน 3 ทา่น ได้แก่ 
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(1) นายภมิูชาย  วชัรพงศ์  กรรมการ 

(2) นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์ กรรมการ 

(3) นายกมล รัตนไชย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีบริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า
เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับการประชมุ
ในครัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลใดมายงับริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการท่ีต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้  3 ท่าน  เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้  ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทเป็น
อย่างดี และเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม จึงเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการท่ีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว
ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
อนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรับปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี 2559 โดยในการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขยายตวั
ของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้นี ้
คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ดงันี ้
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ค่าตอบแทนรายเดือน 

  คณะกรรมการ  

   ประธานกรรมการ 60,000 บาท 

   กรรมการ  30,000 บาท 

คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน  

 ประธานกรรมการ 30,000 บาท 

 กรรมการ  20,000 บาท 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน 
ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะท่ีเป็นกรรมการด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากตวัเงินแก่กรรมการ
บริษัท (ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสวสัดกิารท่ีให้กบัพนกังานทัว่ไป) 

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเม่ือเปรียบเทียบกนัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงันี ้               (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2558 

1.คา่ตอบแทนรายเดือน :-   

  คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 

  คณะกรรมการชดุยอ่ย   

- ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

2. คา่บําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานของปีท่ีผา่นมา - 1,500,000 

 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น
อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สาํหรับปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบ
บัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัททุกปี ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี
สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิได้ 

 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คดัเลือกผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. นายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ 

2. นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

3. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4906 

ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอ่ืนท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มอบหมายให้
เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
บริษัท และจะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมา
นัน้ไม่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดมิท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ่งบ
การเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดต่อกัน โดยนายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ปฏิบตัิ
หน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตัง้แต่ปี 2555  นายไพบูล ตนักูล และนางสาวสกณุา แย้มสกลุ 
ยงัไม่เคยปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
นอกจากนีค้ณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวน 780,000 บาท (ทัง้นี ้
ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทน
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ของผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีทัง้สิน้
จํานวน 2,200,000 บาท ในการนี  ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แตร่อบระยะเวลา
บญัชีปี 2555 และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นอย่างดีเสมอมา อีกทัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จํากดั เป็นบริษัทท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. จงึ
สามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด) 

 

โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีเม่ือเปรียบเทียบกันสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นไปดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2559 (บาท) รอบปีบัญชี 2558 (บาท) 

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอ่ืนๆ ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอ่ืนๆ 

บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ 
โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน)  

780,000 - 765,000 - 

บ ริ ษั ทย่ อ ย  ( ข้ อ มู ล เ พ่ื อ
ทราบ) 

1,420,000 - 1,235,000 50,000 

รวม  2,200,000 - 2,000,000 50,000 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุตัิการแต่งตัง้นายขจรเกียรติ  อรุณ
ไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 และ/หรือนายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 4298 และ/หรือนางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4906 แหง่บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และ/หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอ
บีเอเอส จํากดั มอบหมายเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทจํานวน 780,000 บาท  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุจะกระทําได้โดยผู้ ถือ
หุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยขอให้
เตรียมหลกัฐานท่ีต้องใช้เพ่ือการประชุมผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดตามคําชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 โดย
บริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและลงมติแทน ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 โดยผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือ
ในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้แนบมานีแ้ละส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทพร้อม
ด้วยเอกสารประกอบมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 305/10 ซอย
สโุขทยั 6 ถนนสโุขทยั แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2243-6543-6 ,  0-2669-
4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494 , 0-2243-4124  ทัง้นี ้ก่อนวนัท่ี 22 เมษายน 2559 

ในกรณีการมอบฉันทะให้คสัโตเดียนเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชมุแทนผู้
ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศอาจใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่สามารถ download ได้จาก website ของ
บริษัทท่ี www.matchinggroup.com 

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 (Record Date) ในวันท่ี 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
และพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 18 มีนาคม  2559 

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 9.00 น. 
ของวนัประชุม ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100  

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

   บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน)    

 

 

 (นายภมิูชาย วชัรพงศ์) 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

บริษัท แมท็ชิ่ง แมก็ซไิมซ์ โซลูช่ัน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเม่ือวนัท่ี  29 ตลุาคม  2558  เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เลขท่ี  

269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี    ประธานกรรมการ 

2. นายภมิูชาย วชัรพงศ์    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3 นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์    กรรมการผู้จดัการ 

4. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์    กรรมการ 

5 นายสรรสฤษดิ ์ เย็นบํารุง    กรรมการ 

6. นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์    กรรมการ 

7. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายกมล รัตนไชย     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายวิโรจน์ บญุศริิรุ่งเรือง    รองกรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.     นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ และทีมงาน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซียพลสั จํากดั 

 2. นางกลุกนิษฐ คําศริิวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 

 

เร่ิมการประชุม 

นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้น

เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 97 ราย นบัจํานวนหุ้นได้  276,413,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

51.9935 ของหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้ นของบริษัทฯ ท่ีจําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทัง้สิน้  

531,629,851 หุ้น) ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม

ประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมจํานวนทัง้สิน้ 149 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 

288,294,569 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 54.2284 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์

ประชมุ  
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ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุ และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและเลขานกุาร

บริษัท ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้วาระท่ี 1 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2558 เม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2558  ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน  

ระยะเวลาท่ีกําหนด รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2558 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 

287,677,317 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 

เสียง       

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการ
ก่อสร้างเมืองถ่ายหนังครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดของ

วาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ

หุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ของบริษัทซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทหรือ

บริษัท แม็ทช่ิง บรอดคาสท์ จํากดั เข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อนัได้แก่ การเข้าซือ้ท่ีดินเพ่ือ

พฒันาโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจรภายใต้ช่ือ โครงการบ้านใหม่ (“โครงการ New Home”) 

ในราคาซือ้ขายรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 455 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจํานวนประมาณ 18 

ล้านบาทรวมทัง้อนมุตัเิงินลงทนุก่อสร้างโครงการ New Home เป็นเงิน 296 ล้านบาท รวมมลูคา่

ทัง้สิน้ 769 ล้านบาทนัน้ ในการดําเนินโครงการ New Home ดงักลา่ว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มี

การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการวางผังท่ีตัง้โครงการโดยเปล่ียนแปลงผังท่ีตัง้

โครงการใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์จากท่ีดินให้เกิดมลูค่าสงูสดุ และได้พิจารณาปรับเปล่ียนประเภท

วสัดกุ่อสร้างเพ่ือเพิ่มคณุภาพโครงการ New Home ให้ได้มาตรฐานสากลซึง่สง่ผลให้เงินลงทนุท่ี

จําเป็นต้องใช้ในโครงการ New Home เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 9/2558 จึงได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เพ่ือพิจารณา
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อนุมัติการลงทุนในโครงการ New Home ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงผังท่ีตัง้โครงการใหม่และ

ปรับเป ล่ียนประเภทวัสดุก่อส ร้างเ พ่ือ เพิ่มคุณภาพโครงการNew Home ใ ห้ไ ด้ระดับ

มาตรฐานสากลตามแผนการลงทุนใหม่ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํา

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) 

(“แผนการลงทุนใหม่”) รวมมูลค่าโครงการเป็นเงินทัง้สิน้ 1,187 ล้านบาท (เพิ่มขึน้จากท่ีท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ได้มีมติอนมุตัิไว้จํานวน 418 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น

ร้อยละ 54.33 ของมูลค่าโครงการเดิม) ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการก่อสร้างรวม 714 ล้านบาท และ

ราคาท่ีดินท่ีใช้ในการพฒันาโครงการรวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องรวมมลูค่า 473 ล้านบาท (บริษัท 

แม็ทช่ิง บรอดคาสท์ จํากดั ได้ชําระคา่ท่ีดินและรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้วเม่ือเดือนตลุาคม 2557 ตามมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557) 

การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือ

บริษัทย่อยซึ่งเข้าข่ายรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมี

ขนาดรายการและรายละเอียดเก่ียวกับการเข้าทํารายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทํา

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่ง

สนิทรัพย์ซึง่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2-3) 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณามอบอํานาจให้กรรมการผู้ มี

อํานาจของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเข้าทํารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วข้างต้นได้

ทกุประการ 

นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็น

ว่าโครงการ New Home ไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้ถนนใหญ่ และบริเวณสตูดิโอไม่ควรมีมลภาวะ

ทางเสียง จึงเห็นสมควรย้ายโครงการไปบริเวณด้านหลงัของท่ีดิน เพ่ือให้บริษัทสามารถนําท่ีดิน

สว่นท่ีติดถนนใหญ่ไปทําประโยชน์อ่ืนในอนาคต   และการปรับเปล่ียนประเภทวสัดกุ่อสร้างเพ่ือ

เพิ่มคณุภาพของสตดูิโอโครงการ New Home ให้เป็นสตดูิโอระดบัมาตรฐาน เพ่ือให้บริการแก่

ลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจนผู้ผลติภาพยนตร์ตา่งประเทศรายใหญ่ๆ  ให้หนัมา

ใช้บริการสตดูโิอในประเทศไทย   
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และได้ชีแ้จงถึงขบวนการจดัประมลู โดยมีผู้ เข้าประมลูเป็นผู้ รับเหมาท่ีมีช่ือเสียงและผลงานดีมา

ตลอด 5 ราย โดยใช้ราคาประมูลเป็นส่วนในการคัดเลือกแบบโปร่งใส และยังชีแ้จงถึงความ

แตกต่างของวัสดุและนวัตกรรมในการก่อสร้างท่ีทําให้ได้สินค้าท่ีได้มาตรฐานสากล NC  25 

(Sound Stage) 

 ทัง้นี ้พืน้ท่ีโดยรวมของสตูดิโอและฟังก์ชั่นห้องต่างๆสําหรับแผนการลงทุนใหม่มีขนาดพืน้ท่ีท่ี

เพิ่มขึน้  และนายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงความ

คืบหน้าของโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการถมดิน และคาดว่าจะลงเสาเข็มภายในเดือนธันวาคม 

2558 

 นอกจากนี  ้บริษัทได้รับทราบว่า มูลค่าการลงทุนในประเทศไทยของกองถ่ายภาพยนตร์

ต่างประเทศมีอตัราสงูขึน้  และคาดว่าจะมีมาตราการการให้ค่าตอบแทนสําหรับภาพยนตร์ท่ีมา

ถ่ายทําในประเทศไทย ท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเตรียมนําเสนอต่อของคณะรัฐมนตรี   

บริษัทจึงเช่ือมั่นว่าโครงการ New Home น่าจะสร้างผลกําไรให้กับบริษัทและผู้ ถือหุ้ นได้ใน

อนาคต  

 นายประวิทย์ เจษฎาอภิมขุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุถึง (1) สาเหตท่ีุเงินลงทนุในโครงการ 

New Home เพิ่มขึน้ (2) แหล่งเงินทุนท่ีบริษัทใช้ในโครงการ New Home (3) ท่ีตัง้ของโครงการ 

New Home และความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะจดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโครงการ (4) แผนการตลาด

ของโครงการ New Home และ (5) จดุเดน่ของโครงการเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน 

นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชมุ ดงันี ้(1) การพิจารณาอนมุตัิ

เงินลงทนุในการประชุมครัง้ก่อนมีข้อจํากัดของเวลา เน่ืองจากบริษัทจําเป็นต้องเร่งตดัสินใจซือ้

ท่ีดินแปลงดงักลา่วซึง่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท และหลงัจากซือ้ท่ีดนิมา 

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาเพิ่มเตมิ และมีความเห็นวา่บริษัทควรลงทนุก่อสร้างโครงการ New Home 

ให้ได้ระดบัมาตรฐานตามรายละเอียดท่ีเรียนให้ทราบไปแล้ว (2) บริษัทจะทําการกู้ ยืมเงินจาก

สถาบันกา ร เ งิ น  ( 3)  โ ค ร งกา ร  New Home ตั ง้ อยู่ บนถนนบางนาตราด  จากแยก

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัเข้าไปโครงการจะอยู่ทางขวา ทัง้นี ้บริษัทยินดีให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านเข้าชม

โครงการ (4) แผนการตลาดของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (i) การติดต่อผ่านผู้ ช่วยผู้ ผลิต 

(“Co-Producer”) ในประเทศไทยเพ่ือประสานไปยงัผู้ผลติภาพยนตร์ตา่งประเทศ และ (ii) การทํา

ตลาดตรงไปต่างประเทศเพ่ือโฆษณาสตดูิโอของบริษัท และ (5) สตดูิโอ โครงการ New Home 

เป็นสตูดิโอแบบ All Media สามารถให้บริการได้ทัง้การถ่ายทําภาพยนตร์  รายการโทรทัศน์  

ละคร  ตลอดจนการจดักิจกรรม  (Event) ตา่งๆ      

  นายนรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกลุ ผู้ รับมอบอํานาจ สอบถามตอ่ท่ีประชมุถึง (1) ระยะเวลาคืนทนุของ

โครงการ New Home (2) เงินทนุท่ีจะใช้สร้างสํานกังานของเกียร์เฮดถกูคํานวณรวมในเงินลงทนุ

ท่ีเสนอเพ่ืออนมุตัแิล้วหรือไม่ (3) ผลกระทบตอ่เจ้าของท่ีดนิข้างเคียงระหวา่งการก่อสร้างโครงการ 
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 New Home (4) ข้อดีข้อเสียของการลงทนุก่อสร้างทัง้โครงการในคราวเดียวเปรียบเทียบกับการ

สร้างแบบค่อยเป็นค่อยไป และ (5) ผลกระทบจากการลงทนุในโครงการ New Home ต่อสภาพ

คล่องของกระแสเงินสด (Cash Flow)   และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นายภูมิชาย       

วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงต่อท่ีประชุมดงันี ้(1) เน่ืองจากท่ีดินของบริษัทมีขนาด 

216 ไร่ ดงันัน้ ระยะเวลาคืนทนุจึงนาน (2) เงินลงทนุท่ีขออนมุตัิจากท่ีประชมุรวมถึงค่าก่อสร้าง

สํานักงานของเกียร์เฮดแล้ว แต่บริษัทยงัไม่ได้คดัเลือกผู้ รับเหมาในส่วนนี ้(3) งานก่อสร้างของ

บริษัทเป็นไปตามระบบและถูกต้องตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ หากมีการ

ร้องเรียนก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ประการใด (4) การก่อสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เกิดประโยชน์ 

เน่ืองจากสตูดิโอท่ีสร้างเสร็จก่อนจะยังไม่สามารถใช้งานได้เน่ืองจากงานก่อสร้างอ่ืนๆ จะ

ก่อให้เกิดการสัน่สะเทือนและมลภาวะทางเสียงรบกวนการถ่ายทํา (5) การลงทุนในโครงการ 

New Home ไม่น่าจะกระทบสภาพคล่องของบริษัท เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทยงัมีสภาพคล่องท่ีดี  

ไม่มีภาระหนีส้นิและอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสถาบนัการเงินในการขอกู้  สําหรับอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลอาจถกูกระทบบ้างในช่วงปีแรกของการลงทนุ ทัง้นีข้ึน้กบัปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย  

 นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ลกูค้าเป้าหมายของโครงการ New Home และ 

(2) แผนการขยายธุรกิจของเกียร์เฮด นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ี

ประชุม ดงันี ้(1) บริษัทเน้นทัง้ลกูค้าในประเทศ และลกูค้าต่างประเทศ และ (2) ธุรกิจหลกัของ

เกียร์เฮดเป็นการให้เช่าอุปกรณ์สําหรับถ่ายทําภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีการขยายธุรกิจให้

ครอบคลมุธุรกิจให้การสนบัสนุนการถ่ายทําละคร โดยบริษัทได้เข้าซือ้กิจการมาบริหารภายใต้ 

แบรนด์แฮนดีเ้กียร์ซึง่ประกอบธุรกิจให้เช่าอปุกรณ์การถ่ายทําละคร คอนเสิร์ต และกิจกรรมอ่ืนๆ 

เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเกียร์เฮด 

นายนรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกุล ผู้ รับมอบอํานาจ สอบถามถึง (1) รายได้เฉล่ียของสตูดิโอ 

Pinewood ในประเทศมาเลเซีย (“Pinewood”)  และ (2) ความตรงตอ่เวลาของบริษัทผู้ รับเหมาท่ี

รับผิดชอบโครงการ New Home นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ี

ประชุม ดงันี ้(1) บริษัทไม่ทราบรายละเอียดรายได้ของ Pinewood  (2) บริษัทได้มีการคดัเลือก

บริษัทผู้ รับเหมาจากบริษัทผู้ รับเหมารายใหญ่ๆ ตามขัน้ตอน ซึ่งบริษัทผู้ รับเหมารายนีมี้ประวตัิ

การทํางานท่ีดีและมีศกัยภาพสงู จงึมีความมัน่ใจวา่จะสามารถก่อสร้างเสร็จตามกําหนด 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่ท่ีประชมุถึง (1) ท่ีมาของแหลง่เงินทนุของบริษัท แม็ทช่ิง 

บรอดคาสท์ จํากดั (2) ระดบัของมาตรฐาน NC 25 ถือเป็นขัน้พืน้ฐานหรือขัน้สงู เม่ือเปรียบเทียบ

กับระดบัมาตรฐานของ Pinewood (3) สาเหตท่ีุรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 41 

ระบุพืน้ท่ีสตดูิโอเท่ากับ 11,226 ตารางเมตร และ (4) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสตดูิโอ และ

ความเสี่ยงด้านโรคภยัท่ีอาจเกิดจากวสัดกุ่อสร้าง นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงต่อท่ีประชุมดงันี ้(1) บริษัท แม็ทช่ิง บรอดคาสท์ จํากัด นําเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนของ
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บริษัท (2) NC 25 เป็นมาตรฐานของสตดูิโอขัน้พืน้ฐานท่ีสามารถรองรับการถ่ายทําภาพยนตร์  

(3) พืน้ท่ีท่ีระบุในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวรวมส่วนของฟังก์ชัน่และห้อง

ตา่งๆ ท่ีมีไว้เพ่ือให้บริการ และ (4) สตดูิโอของโครงการ New Home เป็นการลงทนุระยะยาวซึง่มี

คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิน้อยมาก และมีมาตรการความปลอดภยัท่ีรัดกมุ นายวิโรจน์ บญุศริิรุ่งเรือง รอง

กรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า คา่บํารุงรักษาสตดูิโอต่ํามาก เน่ืองจาก

วสัดท่ีุใช้เป็นวสัดชุัน้ดีและทนทาน  

 จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการลงทนุในโครงการก่อสร้างเมืองถ่ายหนงั

ครบวงจรตามแผนการลงทนุใหม่ และการมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

อนัได้แก่ การลงทนุในโครงการก่อสร้างเมืองถ่ายหนงัครบวงจร (โครงการ New Home) 

ตามแผนการลงทุนใหม่และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจํานวน  287,924,418 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง และงด

ออกเสียงจํานวน 0 เสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายประวิทย์ เจษฎาอภิมขุ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามถึง ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสท่ี 3 นาย

ภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจบุนัอยูใ่นภาวะชะลอตวั ผู้ประกอบการล้วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกบัสภาพเศรษฐกิจ      

นายภูมิสิทธ์ิ สถานานนท์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวให้กําลงัใจคณะกรรมการและทีมผู้บริหารของบริษัท 

และเสนอแนะบุคลากรท่ีมีช่ือเสียงและผลงานให้กับบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร รับไว้พิจารณา 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามท่ีประชมุถึง (1) ลกัษณะของมาตรฐาน NC 25 (2) ตวัอยา่ง

ของสตูดิโอท่ีมีมาตรฐานสูงกว่า NC 25 (3) ประมาณการณ์สัดส่วนรายได้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศของโครงการ New Home (4) แผนการของบริษัทในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ และ 

(5) ความร่วมมือระหว่างบริษัทและบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด (“ช่อง 7”) นาย       

ภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ดงันี ้(1) มาตรฐาน NC 25 เป็น

มาตรฐานขัน้พืน้ฐานท่ีสามารถควบคมุและปรับระดบัเสียงในสตดูิโอให้ไม่มีเสียงรบกวนระหว่าง

การถ่ายทํา (2) สตดูิโอท่ีมีมาตรฐานสงูกว่า NC 25 มีในประเทศองักฤษ (3) ตลาดในประเทศยงั

ถือเป็นหลักสําคัญ โดยบริษัทประมาณการตลาดต่างประเทศไว้ร้อยละ 20-30 (4) บริษัทอยู่

ระหว่างชะลอการดําเนินธุรกิจการผลิตภาพยนตร์เพ่ือศึกษาทิศทางตลาด และ (5) บริษัทและ
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ช่อง 7 ไม่มีความร่วมมือระหว่างกันเป็นพิเศษแต่อย่างใด เป็นการเสนอการให้บริการตามธุรกิจ

ปกต ิ 

นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ข้อมูลและผลประกอบการของแฮนดีเ้กียร์ นาย 

ภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เม่ือ 2 ปีท่ีแล้วบริษัทเข้าซือ้

กิจการ  และนํามาบริหารภายใต้แบรนด์แฮนดีเ้กียร์ซึง่สามารถสร้างผลกําไรได้เป็นอย่างดีและมี

อตัราการเตบิโตสงู ซึง่ปัจจบุนัแฮนดีเ้กียร์ครองสว่นแบง่ตลาดมากท่ีสดุ 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึง ธุรกิจ Time Lapse นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่

ท่ีประชุมว่า บริษัทลงทนุในธุรกิจ Time Lapse โดยอาศยับคุลากรท่ีมาจากบริษัท สยามพฒันา

ฟิล์ม จํากดั ซึง่ธุรกิจนีย้งัอยูใ่นระยะเร่ิมต้น และเร่ิมมีลกูค้าตา่งประเทศเข้ามาใช้บริการ 

นายประวิทย์ เจษฎาอภิมขุ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะต่อท่ีประชุมว่า ในอนาคตโครงการ New Home 

ควรพฒันาไปในลกัษณะเดียวกนักบั Universal Studio ท่ีประเทศสิงคโปร์ นายภมิูชาย วชัรพงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รับไว้พจิารณาโดยต้องคํานงึถึงปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคตประกอบด้วย 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมถึง (1) ผลกระทบต่อโครงการ 

New Home กรณีท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) เปล่ียนนโยบายในการให้สิทธิ

ประโยชน์จากการพิจารณาระยะห่างจากกรุงเทพมหานครมาเป็นการกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในรูปแบบของคลัสเตอร์ (2) มาตรฐานการถมดินในพืน้ท่ีของโครงการ New Home  (3) สิ่ง

อํานวยความสะดวกของพนักงานกรณีท่ีต้องย้ายสถานท่ีทํางาน และ (4) สาเหตุท่ีท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระประเมินอตัราการใช้พืน้ท่ีของโครงการ New Home ร้อยละ 40 ในปี 2560 และ

ร้อยละ 70 ในปี 2566 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้(1) 

บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการ และคาดว่าโครงการ New Home จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก 

BOI   (2) พืน้ท่ีของโครงการสูงกว่าพืน้ท่ีข้างเคียงและมีการถมดินเพิ่มอีก 1.5  เมตร ดังนัน้ 

ปัญหานํา้ท่วมและดินทรุดคาดว่าจะไม่เกิดต่อโครงการ  นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ว่าจ้างบริษัทท่ี

ปรึกษา   วิศวกรผู้ จัดการโครงการ (Project Manager) มาควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของ

โครงการอย่างใกล้ชิด (3) บริษัทได้ให้ทางเลือกแก่พนกังานทกุรายว่าจะเลือกอยู่หอพกัซึง่บริษัท

จดัให้บริเวณใกล้กบัโครงการ หรือจะรับเงินสนบัสนนุด้านท่ีพกัอาศยั และ (4) เน่ืองจากปกติของ

การเช่าพืน้ท่ีของผู้ ประกอบการในประเทศไทยจะจ่ายค่าบริการเต็มอัตราเฉพาะวันท่ีถ่าย

ภาพยนตร์ สําหรับวนัสร้างหรือประกอบและเคล่ือนย้ายฉากจะจ่ายค่าบริการบางส่วนเท่านัน้ 

ดงันัน้ อตัราการใช้พืน้ท่ีจงึไม่ถึงร้อยละ 100 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ผลกระทบในกรณีท่ีโครงการ New Home มีต้นทนุสงูขึน้เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

แตไ่ม่ได้เพิ่มอตัราคา่ใช้บริการ นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ

ว่า อตัราค่าใช้บริการดงักล่าวเป็นอตัราเร่ิมต้นเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ส่วนการ
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กําหนดราคาสําหรับให้บริการสตดูิโอคงต้องขึน้อยู่กับความต้องการของลกูค้าและทิศทางของ

ตลาดในอนาคต 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะเปล่ียนเป้าหมายหลกัจากลกูค้าภายในประเทศ

เป็นลูกค้าต่างประเทศ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 

บริษัทมีแผนการทําการตลาดตา่งประเทศอยูแ่ล้ว แตล่กูค้าภายในประเทศก็ยงัมีความสําคญั 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะระดมทนุผ่าน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อลดความเส่ียงจากความผนัแปรของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม 

นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทจะกู้ เงินจากสถาบนั

การเงินเป็นหลกั หากไม่มีความจําเป็นจริงๆ จะไม่รบกวนผู้ ถือหุ้น แต่บริษัทจะรับข้อเสนอของผู้

ถือหุ้นไว้พิจารณา 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มท่ีถนนด้านหน้าโครงการ New Homeจะขยายเป็น 4 ช่องทางเดนิรถ 

นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัททราบว่าถนนคลอง

ด่านบางบ่อด้านหน้าโครงการจะถูกยกสูง แต่บริษัทยังไม่ทราบเก่ียวกับการขยายเป็น  4 ช่อง

ทางเดนิรถ 
  

ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพิ่มเตมิตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

ปิดประชมุเวลา 14.50 น. 

 

 

            ลงช่ือ    นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี         ประธานท่ีประชมุ 

            

 

ลงช่ือ  นายวิโรจน์ บญุศริิรุ่งเรือง      เลขานกุารบริษัท 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ    : นายภมิูชาย วชัรพงศ์ 

อายุ    :  57 ปี  สญัชาตไิทย 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่ง : 2 มกราคม 2557 – ปัจจบุนั 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University,             

U.S.A 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program : IOD 

     Roles of the Chairman Program : IOD 

ความเช่ียวชาญ   : การเงินการธนาคาร  การบริหาร   การตลาด 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

ตาํแหน่งในปัจจุบัน 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

2557-ปัจจบุนั   : กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

2. บริษัทจาํกัด 

มี.ค. 2558-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 

ก.ค. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ.ไทม์แลปส์ 

    กรรมการ บจ.ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม 

ก.พ. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ.แม็ทช่ิง สตดูโิอ พลสั 

    กรรมการ บจ.แม็ทช่ิง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

    กรรมการ บจ.คนทําหนงัสือ 

    กรรมการ บจ. แม็ทช่ิง บรอดคาสท์ 

    กรรมการ บจ.เกียร์เฮด 

ม.ค. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ.เอชอาร์ โปรเฟสชัน่แนล คอนซลัติง้ แอนด์เซอร์วิส 

ส.ค. 2556-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ. ทีวี ดจิิตอล เอชอาร์ 

ต.ค. 2553-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ. แกรนด์หลานหลวง 
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การถือหุ้นในบริษัท  : หุ้นสามญั      -   หุ้น 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 :  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13  ครัง้จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

     เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้จากทัง้หมด 11 ครัง้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     วาระท่ี 6 การกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2559 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกจิการที่
ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

บริษัทหรือกจิการที่
แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิ
ของบริษัท 

จาํนวน ตาํแหน่ง 

-  11 แหง่ - 
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รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ    : นายสมบญุ  ชีวสทุธานนท์ 

อายุ    : 49  ปี  สญัชาตไิทย 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่ง : 24 กมุภาพนัธ์ 2555 – ปัจจบุนั 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program : IOD 

     Director Certification  Program : IOD 

ความเช่ียวชาญ   : การเงิน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

ตาํแหน่งในปัจจุบัน 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

ก.พ.2555-ปัจจบุนั  : กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  

กรรมการบริหาร  บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

2. บริษัทจาํกัด 

ก.ค. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บจ.ไทม์แลปส์ 

2546-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.คนทําหนงัสือ 

2545-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.แม็ทช่ิง สตดูโิอ พลสั 

    กรรมการ บจ. แม็ทช่ิง บรอดคาสท์ 

2542-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.แม็ทช่ิง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

2537-ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ.เกียร์เฮด 

การถือหุ้นในบริษัท  : หุ้นสามญั  359,783 หุ้น 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 :  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13  ครัง้จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

     เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้จากทัง้หมด 11 ครัง้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     วาระท่ี 6 การกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2559 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกจิการที่
ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

บริษัทหรือกจิการที่
แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิ
ของบริษัท 

จาํนวน ตาํแหน่ง 

-  6 แหง่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

22 
 

รายนามและประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ    : นายกมล รัตนไชย 

อายุ    :  49 ปี  สญัชาตไิทย 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การดาํรงตาํแหน่ง : 12 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจบุนั 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ          

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต (CIA) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program : IOD 

     Audit Committee Program : IOD 

     Successful Formulation & Execution of Strategy : IOD 

     How to Measure the Success of Corporate Strategy : IOD  

     Anti-Corruption : The Practical Guide : IOD 

ความเช่ียวชาญ   : ด้านตรวจสอบภายใน  ด้านควบคมุภายใน  ด้านการบริหารความเสี่ยง 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งในปัจจุบัน 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

2556-ปัจจบุนั   : กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

2553-ปัจจบุนั  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ 

พ.ค. 2557- ปัจจบุนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 

2554-ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ 

2. บริษัทจาํกัด 

มิ.ย. 2558-ปัจจบุนั  : รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี 

ก.ค. 2557-ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บจ.ไทม์แลปส์ 

ก.ค. 2555-ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บจ.เกียร์เฮด 

    กรรมการอิสระ บจ.แม็ทช่ิง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

    กรรมการอิสระ บจ.คนทําหนงัสือ และบริษัทแม็ทช่ิง สตดูโิอพลสั 

    กรรมการอิสระ บจ.แม็ทช่ิง บรอดคาสท์   
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การถือหุ้นในบริษัท  : หุ้นสามญั      -   หุ้น 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 :  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13  ครัง้จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

     เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 1 ครัง้จาก

ทัง้หมด  1 ครัง้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระท่ี 5 การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     วาระท่ี 6 การกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2559 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกจิการที่
ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

บริษัทหรือกจิการที่
แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิ
ของบริษัท 

จาํนวน ตาํแหน่ง 

1 แหง่ กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชัน่ 8 แหง่ - 

 

 

“ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่นายกมล รัตนไชย ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึง่ จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง” 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาต
ต่อสํานกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

(ค)  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผล
ให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือ
ตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(ฌ)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ท่ีเทา่กบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ 
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คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2559 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทกุท่านโปรดนําหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉันทะ
และหลกัฐานซึ่งมีรายละเอียดดงันีม้าเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 27 
เมษายน 2559 ของบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  สําเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้ น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้ นได้
  ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ1 กรณีบุคคลธรรมดา 
พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

 กรณีนิตบิคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1 
กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน(Custodian) 

ก.   หนัง สือมอบฉันทะ (แบบ  ค .) ซึ่ งสามารถ  download ไ ด้จาก  website ของบริษัท ท่ี  
www.matchinggroup.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้
จดทะเบียนไว้ 

ค.  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้ แทนคัสโตเดียน (Custodian)ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง.  สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 

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

ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ 
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และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตาม
ข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานท่ีสว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

ทัง้นีเ้อกสารท่ีจดัทําเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษา
องักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

 4. กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามข้อ  3) 

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารท่ี
จดัทําเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล โดยมีอายขุองการรับรองไม่เกิน 
6 เดือน 

 

2.  วธีิการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ่งหนงัสือ
มอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี ้

•  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไม่ซบัซ้อน 

•  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

•  แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน้ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้
ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดียวเท่านัน้ 
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(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารท่ีแนบ) โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ และลง
ลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีทีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเร่ิม
การประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

3 .การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา         
9.00 น. เป็นต้นไปในวนัท่ี  27 เมษายน  2559 ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ  10100 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่ง 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้
ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่
ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 
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2. วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1)  ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นทีละครัง้จากท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทได้แจก
ให้เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยทําเคร่ืองหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ �งดออก
เสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

(3)  สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุา 
 

3.  มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 •  กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองท่ีประชมุ 

 •  กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง 
  ชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง
นัน้เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้  

 

4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ 

 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 
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ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
  (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เพ่ือเลือกตัง้บคุคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กวา่กรรมการคนอ่ืน ๆ ไม่ได้ 

  (3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตําแหน่ง ถ้า
จํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัจํานวน 
1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง 
  ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั การออกจาก
ตําแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็น
ผู้ออกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจํานวนมากกว่า
จํานวนท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก ทัง้นี ้กรรมการท่ี
ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 
 

 ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัจํานวนรวมกนั
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดงักล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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 ข้อ 30. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั  
 
  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนดวนั เวลา  และสถานท่ีท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็น
วา่เหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนใน
การประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 
  หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ ท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานท่ีประชมุ 
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 ข้อ 34. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบริษัทว่าด้วยการประชมุ และให้การประชมุดําเนินไปตามลําดบัวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ี
ประชมุจะมีมตใิห้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งท่ีประชุมจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและท่ี
ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ี
ประชมุกําหนด 
 
 ข้อ 36. มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วน

ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

   (ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
   (จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้  
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลกิบริษัท 
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 ข้อ 37. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของ

บริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
  (2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
  (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 
  (6) กิจการอ่ืน ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกําไรเทา่นัน้ 
  การจ่ายเงินปันผลนัน้ให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 3 วนัด้วย  
 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 
  นอกจากทนุสํารองดงักลา่วคณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้จดัสรรเงินทนุ
สํารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุนี ้
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี
ของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบญัชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้
ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
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รายนามและประวัตกิรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน                                   
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

 

ช่ือ : นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ :  61 ปี 
ที่อยู่ : 256  ซอยสขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

10110 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

: -ไม่มี- 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall University U.S.A. 
การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ 

: Audit Committee Program : IOD 
Director Accreditation Program : IOD 
Role  of the  Compensation  Committee : IOD 
Director Certification Program : IOD 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม วาระที่พจิารณาในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2559 

: วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ
สําหรับปี 2559 
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แผนที่แสดงสถานที่จดัประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

ห้องราชดาํเนิน 

โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

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

      เขียนท่ี ...................................................................................... 
      Written at 
 
                วนัท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง ดงัน้ี 
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, 

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

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

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

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                            age                                        years, 
        อยูบ่า้นเลขท่ี ...............................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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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 
 

ในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนน

หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
to be held on  27 April 2016 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 

Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 
  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 

 (1)   วาระท่ี 1    เร่ือง        พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 

2558 

 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholder’ 
Meeting No.1/2015 held on 29 October 2015 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
  วาระท่ี  2 เร่ือง   พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558   

Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2015 
  

 หมายเหต ุ วาระน้ีเปนเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 
 

 วาระท่ี      3  เร่ือง พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกาํไร

ขาดทุน) ของบริษัท สําหรบัปีบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจ 
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 2015 which have been audited by the 
certified auditor and acknowledge the Auditor’s report  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วาระท่ี  4 เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ
จา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2558 

 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 2015 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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 วาระท่ี   5 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  Agenda Item 5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ช่ือกรรมการ นายภมิูชาย วชัรพงศ ์

 The director’s name    Mr.Poomchai Wacharapong 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ช่ือกรรมการ นายสมบุญ ชีวสุทธานนท 
 The director’s name   Mr.Somboon Cheewasutthanon 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ช่ือกรรมการ นายกมล รตันไชย 
 The director’s name    Mr. Kamol Ratanachai 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วาระท่ี        6 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปี 2559 

 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2016           

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

 วาระท่ี          7  เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 

2559   
Agenda Item 7     Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 

remuneration for the year 2016      
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 
 

 วาระท่ี         8  เร่ือง  พิจารณาเร่ือง อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

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

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

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

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงน้ันไมถ่กูตอ้ง

 และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม 

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ  

ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form  shall 
be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงช่ือ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงช่ือ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงช่ือ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
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หมายเหต ุ: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
4. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังน้ีเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 

 นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง  
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6) 

Remarks : 

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  
the number of shares to several proxies for splitting votes. 

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

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

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

 Mr. Akarat Na Ranong   

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

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ               บริษทั แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนน

หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
to be held on  27 April 2016 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 

Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 
 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

----------------------------------------- 
  (1)  วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

      Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

                         Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
  



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
  Enclosure 8 

Page 7 of 7 

 

 (2)  วาระท่ี .........       เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ช่ือกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 
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