MMS-AC65/008
วันที่ 27 เมษายน 2565
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอรายงานมติทส่ี าคัญของทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ประชุมเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรม
รอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้ อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงั นี้
1.

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2564
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจานวน 695,269,814 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง (คิดเป็ นร้อยละ - ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจานวน - เสียง
และบัตรเสียจานวน - เสียง)

2.

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564

3.

อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุลและงบกาไรขาดทุน) ของบริษัท
สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการอนุ มตั ริ บั รองจากคณะกรรมการบริษทั
และผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุ ญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจานวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง (คิดเป็ นร้อยละ - ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจานวน - เสียง
และบัตรเสียจานวน - เสียง)

4.

อนุ มตั งิ ดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
และอนุ มตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2564 เนื่องจากบริษทั ยังมี
ผลขาดทุนสะสม
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(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจานวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง (คิดเป็ นร้อยละ - ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจานวน - เสียง
และบัตรเสียจานวน - เสียง)
5.

อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าดารงต าแหน่ งกรรมการของ
บริษทั อีกวาระหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้
5.1 นายกมล รัตนไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจานวน 695,275,194 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจานวน 618 เสียง
(คิด เป็ นร้ อ ยละ 0.0001 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถ ือ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจานวน - เสียง และบัตรเสียจานวน - เสียง)
5.2 นายภูมชิ าย วัชรพงศ์
กรรมการ
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจานวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง (คิดเป็ น
ร้อยละ - ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียง
จานวน - เสียง และบัตรเสียจานวน - เสียง)
5.3 ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง
กรรมการ
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจานวน 695,059,812 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง (คิดเป็ น
ร้อยละ - ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียง
จานวน 216,000 เสียง และบัตรเสียจานวน - เสียง)

6.

อนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาหรับปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
60,000 บาท
กรรมการ
30,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ประธานกรรมการ
30,000 บาท
กรรมการ
20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
รายเดือน
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เบีย้ ประชุม (ต่อท่านต่อครัง้ )
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุม

30,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท

ปั จจุบนั บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นซึง่ ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการด้วย
นอกจากนี้ บริษัทไม่มนี โยบายการให้ผลประโยชน์ ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการ
บริษทั (ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการทีใ่ ห้กบั พนักงานทัวไป)
่
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจานวน 695,274,812 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 ของจานวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม ) ไม่เห็นด้ว ยจานวน - เสีย ง (คิด เป็ นร้อยละ - ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถ ือหุ้นซึ่งมาประชุม ) งดออกเสียงจานวน 1,000 เสีย ง (คิด เป็ นร้อ ยละ 0.0001 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม) และบัตรเสียจานวน - เสียง)
7.

อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายสง่า โชคนิตสิ วัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายกฤษณ์
ชัชวาลวงศ์ ผู้ส อบบัญชีร ับอนุ ญาต เลขที่ 5016 และ/หรือ นายกรรณ ตัณฑวิร ัต น์ ผู้ส อบบัญชีรบั
อนุ ญาต เลขที่ 10456 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และ/หรือผู้สอบบัญชี
ท่านอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัดมอบหมายเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2565 โดย
กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั จานวน 850,000 บาท (ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทจะ
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผู้ส อบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจานวน
1,310,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทงั ้ สิน้ จานวน 2,160,000 บาท)
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจานวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง (คิดเป็ นร้อยละ - ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจานวน - เสียง
และบัตรเสียจานวน - เสียง)
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จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั แม็ทชิ่ ง แม็กซิ ไมซ์ โซลูชนั ่ จำกัด (มหำชน)

( นายชยานนท์ อุลศิ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

-4-

