MMS-AC61/005
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เรือ่ ง

แจ้งมติคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปนั ผล การแต่งตัง้ กรรมการใหม่ การแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อบังคับ และกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอรายงานมติทส่ี าคัญของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 ประชุมเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมของ
บริษทั เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงั นี้
1.

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ (งบดุ ล และงบก าไรขาดทุ น ) ส าหรับ ปี บ ัญ ชีส้ิน สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทได้มมี ติอนุ มตั ิรบั รองและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร บั อนุ ญาตแล้ว
รวมทัง้ รับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี

2.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งดังต่อไปนี้
(ก) งดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 และ
(ข) งดการจ่ า ยเงิน ป นั ผลจากผลการด าเนิ น งานของบริษัทประจ าปี 2560 เนื่ องจากบริษัทมีผล
ขาดทุนจากการดาเนินงานประจาปี 2560

3.

มีม ติใ ห้เ สนอต่อที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจ ารณาอนุ ม ตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระตามรายชือ่ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง
3.1 นายพัฒนพงค์ หนูพนั ธ์
กรรมการ และ
3.2 นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และเนื่องจากนายสมฤทธิ ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการ ซึง่ เป็ นกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระในครัง้ นี้ ติดภารกิจจึงไม่ประสงค์จะดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่อไป คณะกรรมการจึงมี
มติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิง่ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการแทนนายสมฤทธิ ์ ศรีทองดี
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4.

มีม ติใ ห้เ สนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตัง้ ดร.เยาวลัก ษณ์ พู ล ทอง
เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริษัท แทนนายสมบุ ญ ชีว สุ ท ธานนท์ ซึ่ง ได้ ย่ื น หนั ง สือ ลาออกต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแสดงเจตนาให้การลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่
31 มีนาคม 2561
ในการนี้ เนื่องจากบริษทั กาลังจะจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 คณะกรรมการบริษทั จึง
เห็นสมควรเสนอเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการข้างต้นต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดย
ให้การแต่งตัง้ มีผลตัง้ แต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ
ภายหลังจากการแต่งตัง้ ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ดังรายละเอียดข้างต้น กรรมการบริษทั จะมีจานวน
รวม 9 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
(1)
นายภูมชิ าย วัชรพงศ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2)
นายสรรสฤษดิ ์ เย็นบารุง
กรรมการ
(3)
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
กรรมการ
(4)
นายพัฒนพงค์ หนูพนั ธ์
กรรมการ
(5)
นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิง่
กรรมการ
(6)
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
กรรมการ
(7)
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(8)
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9)
นายกมล รัตนไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
60,000 บาท
กรรมการ
30,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
ประธานกรรมการ
30,000 บาท
กรรมการ
20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน
เบีย้ ประชุม (ต่อท่านต่อครัง้ )
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
20,000 บาท
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุม
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้ขอแสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2561 ข้างต้น (ยกเว้นการได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของ
บริษทั )
อย่ า งไรก็ ต าม ป จั จุ บ ัน บริษั ท มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรณีทค่ี ณะกรรมการชุด
ย่อยอืน่ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการด้วย
6.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ นายสง่า โชคนิตสิ วัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนาย
ประสิทธิ ์ เยื่องศรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4174 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด มอบหมายเป็ น
ผู้ส อบบัญชีข องบริษัท ประจาปี 2561 โดยกาหนดค่า สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2561 จ านวน
780,000 บาท (ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยด้วย
โดยมีคา่ สอบบัญชีของบริษทั ย่อยจานวน 1,220,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทงั ้ สิน้ จานวน 2,000,000
บาท)

7.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 29.
เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับ
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่
ขอให้เ รีย กประชุม ไว้ในหนังสือดังกล่า วนัน้ ในกรณีน้ี ให้คณะกรรมการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นภายใน
1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ”
ข้อความใหม่
“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
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การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกัน หรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสาม
ครัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผูถ้ อื หุน้
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่
บริษทั ”
นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณามอบอานาจให้กรรมการผูม้ อี านาจของ
บริษทั และ/หรือบุคคลทีก่ รรมการผูม้ อี านาจมอบหมาย มีอานาจในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง
ถ้อยคา ในข้อบังคับ ดังกล่ า วได้ตามความจ าเป็ น และเหมาะสมเพื่อให้เ ป็ น ไปตามคาสังของนาย
่
ทะเบียนบริษทั มหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์
8.

มีมติอนุมตั ใิ ห้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องราชด าเนิ น โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้ อมปราบ
กรุงเทพฯ 10100 เพือ่ พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
กาไรขาดทุน) ของบริษทั สาหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุ มตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการ
จ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีล่ าออก
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 29.
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
โดยให้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 (Record
Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน)

( นายวิโรจน์ บุญศิรริ งุ่ เรือง )
กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริษทั
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