ที่ MM-SET 3/2564
27 เมษายน 2564
เรื่อง

การแจ้ งมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งมติการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย (คลังสินค้ าและคลังเอกสาร)
เลขที่ 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10130 โดยเมื่อเริ่มเปิ ดประชุมมีผ้ ถู อื หุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจานวน 10 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 89,914,421 หุ้น และ
มอบฉันทะมาจานวน 23 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 770,635,143 หุ้น รวมผู้ถอื หุ้นทั้งที่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมา
เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ้นจานวน 33 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ท้งั สิ้น 860,549,564 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 81.6936% ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้ มมี ติในวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,566
100

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จานวน 860,549,566 หุน้
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 โดยไม่มีการ
ลงคะแนน
วาระที่ 3 อนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุ น สาหรับปี บัญ ชีส้ ินสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,566
100

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 4 อนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,566
100

บริษ ัท ม ัดแมน จำก ัด (มหำชน) (0107559000141)
206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 079 9765
โทรสาร : +662 079 9755
เว็บไซต์: www.mudman.co.th

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

Mudman Public Company Limited (0107559000141)
206 Soi Pattanakarn 20, Suan Luang, Suan Luang
Bangkok 10250, Thailand
T: +662 079 9765
F: +662 079 9755
W: www.mudman.co.th

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีจานวน 3 ท่าน คือ 1) พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก 2) ดร. นงลักษณ์ พินยั
นิติศาสตร์ 3) นายพิสิต จึ งประดิษฐภัณฑ์ พร้ อมทั้งให้ พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก และ นายพิสิต
จึ งประดิษฐภัณฑ์ เป็ นกรรมการอิสระต่อไปด้ วย เนื่องจากเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระ
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กาหนด
โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,566
100

ไม่เห็นด้ วย
100

งดออกเสียง
-

บัตรเสีย
-

-

-

-

ไม่เห็นด้ วย
-

งดออกเสียง
-

บัตรเสีย
-

-

-

-

ไม่เห็นด้ วย
100

งดออกเสียง
-

บัตรเสีย
-

-

-

-

2. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิตศิ าสตร์

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,666
100

3. นายพิสติ จึงประดิษฐภัณฑ์

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,566
100

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จานวน 860,549,666 หุน้
วาระที่ 6 อนุ มัติแต่งตั้งนางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส เป็ นกรรมการใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
จานวน (เสียง)
860,549,666
ร้ อยละ
100
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

วาระที่ 7 อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยให้ คงค่าตอบแทนประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดิมที่ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นได้ มมี ติอนุมตั ิ ดังนี้
บริษ ัท ม ัดแมน จำก ัด (มหำชน) (0107559000141)
206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 079 9765
โทรสาร : +662 079 9755
เว็บไซต์: www.mudman.co.th

Mudman Public Company Limited (0107559000141)
206 Soi Pattanakarn 20, Suan Luang, Suan Luang
Bangkok 10250, Thailand
T: +662 079 9765
F: +662 079 9755
W: www.mudman.co.th

ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รวม
รวมค่าตอบแทน (ไม่เกิน)

ค่าตอบแทน
(บาท / ปี )
600,000
300,000
180,000
60,000
48,000
36,000
180,000
60,000
30,000

จานวน
1
10
1
2
1
2
1
1
3

รวม
(บาท / ปี )
600,000
3,000,000
180,000
120,000
48,000
72,000
180,000
60,000
90,000
4,350,000
5,000,000

โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,666
100

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 8 อนุมตั กิ ารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ดังนี้
• ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ที่ได้ รับการอนุมตั ิ ดังนี้
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377
- นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451
- นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วน
ได้ เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
• ค่ าสอบบัญ ชี งบการเงิน ประจ าปี 2564 และค่ าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษั ท ฯ จ านวน
1,692,500 บาท
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,666
100

บริษ ัท ม ัดแมน จำก ัด (มหำชน) (0107559000141)
206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 079 9765
โทรสาร : +662 079 9755
เว็บไซต์: www.mudman.co.th

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

Mudman Public Company Limited (0107559000141)
206 Soi Pattanakarn 20, Suan Luang, Suan Luang
Bangkok 10250, Thailand
T: +662 079 9765
F: +662 079 9755
W: www.mudman.co.th

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 9 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 632,032,050
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,053,386,750 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,685,418,800 บาท โดยการออก
หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจานวน 632,032,050 หุ้ น มู ลค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 1 บาท และอนุ มัติแ ก้ ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดังนี้
(เดิม) ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียนจานวน 1,053,386,750 บาท (หนึ่งพันห้ าสิบสามล้ านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น

1,053,386,750 หุ้น (หนึ่งพันห้ าสิบสามล้ านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1

บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,053,386,750 หุ้น (หนึ่งพันห้ าสิบสามล้ านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

0

หุ้น (ศูนย์ห้ นุ )

(ใหม่) ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียนจานวน 1,685,418,800 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยแปดสิบห้ าล้ านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้ อยบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น

1,685,418,800 หุ้น (หนึ่งพันหกร้ อยแปดสิบห้ าล้ านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้ อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1

บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,685,418,800 หุ้น (หนึ่งพันหกร้ อยแปดสิบห้ าล้ านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้ อยหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

0

หุ้น (ศูนย์ห้ นุ )

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัตดิ ้ วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จานวน (เสียง)
จึ ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,566
100

ไม่เห็นด้ วย
100

งดออกเสียง
-

บัตรเสีย
-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 10 อนุ มัติการจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่ เกิน
632,032,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 316,016,025 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นเดิมบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่
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2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 210,677,350 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทั่วไป
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 105,338,675 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด
อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธกี ารตาม (1) (2) และ(3) แล้ ว ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ อง
ไม่เกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุนซึ่งเป็ นจานวนไม่เกิน
316,016,025 หุ้ น และหากจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้ นต่ อประชาชนทั่วไป (2) หรือ
บุคคลในวงจากัด (3) ทุน ชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่ มต้ องไม่ เกินกว่ าร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ ว ณ วัน ที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุนซึ่งเป็ นจานวนไม่เกิน 210,677,350 หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่ าวให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี ในครั้งถัดไปหรือ
ภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้ วแต่วัน
ใดจะถึงก่อน
และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย จานวนที่
จัดสรร การเสนอขายเป็ นครั้งเดียวหรือเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น รายชื่อ
บุคคลในวงจากัดและเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งดาเนินการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญ าต คาขอผ่ อนผันต่ างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการ
จัด สรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ นดังกล่ าว ซึ่งรวมถึงการติด ต่ อ และการยื่นค าขออนุ ญ าตหรือขอผ่ อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและการนาหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่น
ใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,566
100

ไม่เห็นด้ วย
100

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
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วาระที่ 11 อนุมตั กิ ารเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้
รายการ

ชื่อเดิม

ชื่อใหม่

ชื่อภาษาไทย

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Mudman Public Company Limited

Mud & Hound Public Company Limited

ชื่อย่อ

MM

MUD

โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ง ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,666
100

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 12 อนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 1. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตาม
วาระที่ 11 บริษัทต้ องแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 1. ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เป็ นดังนี้
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

:
:

บริ ษทั มัด แอนด์ ฮาวด์ จากัด (มหาชน)
Mud & Hound Public Company Limited

โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,666
100

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 13 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยเปลี่ยนแปลง
ตราประทับเป็ นดังนี้
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โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,666
100

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
วาระที่ 14 อนุมตั แิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
14.1 อนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1. และ ข้ อ 2. ซึ่ง เกี่ยวกับชื่อของบริษัท และข้ อ 60. ซึ่ง
เกี่ยวกับตราประทับของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้
จากเดิม

แก้ไขเป็ น

ข้ อ 1.

ข้ อบังคับนี้ให้ เรียกว่า ข้ อบังคับของ
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)

ข้ อ 2.

คาว่า “บริษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี้ให้
คาว่า “บริษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี้ให้ หมายถึง
หมายถึง บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จากัด (มหาชน)

ข้ อ 60.

ข้ อบังคับนี้ให้ เรียกว่า ข้ อบังคับของ
บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จากัด (มหาชน)

ตราประทับของบริษัท

ตราประทับของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,666
100

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
14.2 อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24. และ ข้ อ 32. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ พรบ. บริษัทมหาชน
จากัด และรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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ข้อบังคับปั จจุบนั

ข้อบังคับที่แก้ไข

ข้ อ 24 คณะกรรมการต้ อ งประชุ ม อย่ า งน้ อย
คณะกรรมการต้ องประชุมอย่ างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
สาม (3) เดื อ นต่ อ ครั้ ง การประชุ ม การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้ จัดขึ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ต้ัง
คณะกรรมการของบริษั ท ให้ จั ด ขึ้น ณ ส านั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ ที่อ่ ืน ใดตามแต่ ค ณะกรรมการจะ
ท้ อ งที่อัน เป็ นที่ต้ัง ส านั ก งานใหญ่ ข อง กาหนด
บริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียง
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทาด้ วยวิธกี ารประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ย วข้ องกาหนดไว้ ทั้งนี้ องค์
ประชุ ม และการลงมติ ใ นการประชุ ม คณ ะกรรมก ารผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้ นาหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการ
ประชุ ม ผ่ านสื่อ อิเล็กทรอนิ กส์มาปรับใช้ กับข้ อบังคับ ของบริษั ท ที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่องนั้นๆ ได้
ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
ถือหุ้ นเป็ นการประชุ ม สามั ญ ประจ าปี สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ
ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ บริษทั
บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรียกว่ า “ประชุมวิสามัญ ”
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ นๆ ให้ คณ ะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เ รี ย ก ว่ า “ ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มั ญ ” เห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันไม่
คณะกรรมการจะเรีย กประชุ มวิส ามั ญ น้ อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมดเข้ าชื่อกันทา
เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อ หนั งสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุ มผู้ถือหุ้ น เป็ นการประชุ ม
ผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มี ห้ ุ นนั บ รวมกัน ได้ ไม่ น้ อย วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรียก
กว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่ ประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ วย ในกรณี เช่ นนี้
จาหน่ายได้ ท้งั หมด หรือผู้ถอื หุ้นไม่น้อย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถอื หุ้นภายในสี่สบิ ห้ าวัน นับ
กว่ า ยี่ สิ บ ห้ า (25) คน ซึ่ งมี ห้ ุ นนั บ แต่วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถอื หุ้น
รวม กั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ าห นึ่ งใน สิ บ
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนด
(1/10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ ายได้
ระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้ า ผู้ถอื หุ้นทั้งหลายซึ่งเข้ าชื่อกันหรือผู้ถือ
ทั้งหมดจะเข้ าชื่อกันทาหนังสือในฉบับ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ น้ันจะเรียกประชุม
เดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรียก
เองก็ได้ ภายในสี่สบิ ห้ าวัน นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรค
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ อง
ก่ อ นหน้ า ในกรณี เช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่
ขอนั้นจะต้ องระบุว่าให้ เรียกประชุมเพื่อ
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอัน
การใดไว้ ให้ ชัดเจน คณะกรรมการต้ อง
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตาม
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายในหนึ่ ง (1)
สมควร
เดือน นับแต่วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุม
หุ้น
เพราะผู้ ถื อ หุ้ นตามวรรคสองครั้ ง ใด จ านวนผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาร่ ว ม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตามที่ก าหนดไว้ ในข้ อ บั งคั บ ของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่าย
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ข้อบังคับปั จจุบนั

ข้อบังคับที่แก้ไข
ที่เกิดจากการจัดให้ มปี ระชุมในครั้งนั้นให้ แก่บริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทาด้ วยวิธีการประชุ มผ่ าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ต้ องด าเนิ น การให้ เป็ นไปตาม
หลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที่ก ฎหมายก าหนด และกระท าผ่ านระบบ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ าน
สารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หรือกฎหมายที่กาหนดไว้
ในกรณีท่ีเป็ นการมอบฉั นทะให้ เข้ าประชุมผู้ถือหุ้ นด้ วยวิธีผ่านสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ็ ผู้ ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะต้ องปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด และเป็ นไปตามประกาศ กฎ
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ทั้งนี้เพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษั ทฯ เป็ นไปด้ วยความสะดวกเรียบร้ อย ซึ่งอาจต้ อง
มีการแก้ ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้ อยคา หรือข้ อความของข้ อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้
ถือหุ้นตามคาสั่ง คาแนะนา หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
เจ้ าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร มีอานาจในการแก้ ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้ อยคา หรือข้ อความในเอกสาร และ/หรือคาขอต่างๆ ใน
การยื่นจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอานาจในการ
มอบอานาจช่วง โดยไม่ต้องขออนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสียง)
ร้ อยละ

เห็นด้ วย
860,549,666
100

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผี ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)

( นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์)
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