
 

 
 

 

      
 

 เอกสารการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

 
ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 

เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
 
 

เปิดรับลงทะเบียน   9.00 น. 
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจ้งการประชุม 
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งดแจกของช ำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยควำมโปร่งใสและเป็นแนวทำงที่หนว่ยงำนก ำกบัดแูล           
ได้รณรงค์ ให้ลด/เลกิกำรแจกของช ำร่วยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 

งดบริกำรอำหำร งดเสร์ิฟ ชำ กำแฟ งดแจกรำยงำนประจ ำปี 2562  ในแบบรูปเลม่ในวนัประชมุ 
เพื่อลดกำรสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผู้อื่นและเพื่อควำมปลอดภยั สขุอนำมยัของผู้ เข้ำร่วมงำนทกุทำ่น 



 

 
 

มาตราการและแนวทางปฏิบัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงด าเนินอยา่งต่อเนื่อง 
บริษัท แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลชูั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้
ทราบถึงแนวปฏิบัตตินในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ดังนี้ 
 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัท แทนการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อ
สุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษทัขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาทและเอกสาร
ประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทแม็ทชิง่ แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 
ถนนสุโขทยั แขวงดุสิต เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2669-4200-9 หมายเลข
โทรสาร 0-2243-1494  ทั้งนี้ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม2563 

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามลว่งหน้า  โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า สามารถกระท าได้ผา่น
ช่องทางดงันี ้
2.1 ส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ  
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  nanat@mmsbangkok.com 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัขอความร่วมมือและขอท าความเข้าใจมายังผู้ถือ
หุ้นถึงแนวทางการด าเนนิการจดัประชุมของบริษทั เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ดังนี ้

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้นี้ ในกรณีที่
ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ทีม่ีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสทิธิไม่อนญุาตให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุม
ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อ
แถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเวน้
ระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะท าให้มีจ านวนที่นั่งในห้องประชุมจ ากัดจะสามารถรองรับ
ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนัง่ตาม
หมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นและเมื่อที่นั่งทีจ่ัดให้เต็มแล้ว 
ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ย
ตนเองในการมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม 
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3.3 ด าเนินการท าความสะอาดสถานที่จัดการประชุมและจุดสัมผัสต่างๆ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ก่อนเข้าห้องประชุมและภายในห้องประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย
และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 

3.4 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิรฟ์ ชา กาแฟและของว่าง งดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
ทั้งนี้ บริษัทงดแจกรายงานประจ าปี 2562 หนังสือเชิญประชุม แบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการ
สัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพ่ือความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

3.5 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็ปไซต์ของบริษทั (www.matchinggroup.com) 

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทัต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

       บริษัท แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากัด (มหาชน)  

  

http://www.matchinggroup.com/
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MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 
305/12 Soi Sukhothai 6, Sukhothai rd., Dusit, Bangkok 10300 Tel : 0-2669-4200-9 Fax : 0-2243-1494 หรอื0-2243-4124 

 
MMS-AC63/034 
       วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทชิง่ แมก็ซิไมซ์ โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ 

4. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และ 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการ
ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทส าหรับรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวม
ของผลการด าเนินงานของบริษัทโดยสรุป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไร
ขาดทุน) ของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง 
จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) 
ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตแล้ว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบ
ดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย      
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของทุนจดทะเบียน  
นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินจ านวนนั้นๆ และ 
การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ   

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ 
1. งดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ 
อีกได้ ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง  ประธานกรรมการ 
(2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง  กรรมการ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
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เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับการ
ประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ แล ะ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็น
อย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 
ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ รายนาม ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการด ารงต าแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการส าหรับปี 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัว
ของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
ดังนี้ 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)                                      

   คณะกรรมการ  
  ประธานกรรมการ 60,000 บาท 
  กรรมการ 30,000 บาท 
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    คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
   ประธานกรรมการ 30,000 บาท 
   กรรมการ 20,000 บาท 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน 

 
เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   20,000 บาท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล   30,000 บาท 
   กรรมการบรรษัทภิบาล   20,000 บาท 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
 
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรณีที่คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
ที่เป็นกรรมการด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากตัวเงินแก่
กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) 

 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน                                                                                                        หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2563       
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 

คณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
 

30,000 
20,000 

* 
30,000 
20,000 
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 เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)           หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2563       
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 

คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
 

30,000 
20,000 

 
- 
- 

หมายเหตุ   *  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย              
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริหารได้สละสิทธิในการได้รับการตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท) 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 
2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ 
2. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ 
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายให้
รับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และ
จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 



7 
 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ 
มานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชี โดยนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 นายวิเชียร กิ่งมนตรีและนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ยัง
ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน 850,000 บาท 
(ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,460,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีทั้งสิ้นจ านวน 2,310,000 บาท)  ในการนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดท างบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกันส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 เป็นไปดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชี  2563 (บาท) 
(ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชี 2562 (บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการ
อื่นๆ 

ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการ
อื่นๆ 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 
โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)  

850,000 - 850,000 - 

บริษัทย่อย (ข้อมูลเพื่อทราบ) 1,460,000 - 1,453,500 - 
รวม  2,310,000 - 2,303,500 - 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล  
อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ จึงเห็นชอบ
ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977  
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และ/หรือนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5016 แห่งบริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน  850,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือนายวิเชียร กิ่ง
มนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5016 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และ/หรือผู้สอบ
บัญชีท่านอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ 
และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีของบริษัทจ านวน  850,000 บาท 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระท าได้โดย  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้
เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์  
จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์
จ านวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494   0-2243-4124 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม2563 

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทน 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถ download ได้จาก website 
ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com 

http://www.matchinggroup.com/
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ทั้งนี้ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเพื่อสุขภาพอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามและข้อเสนอแนะล่วงหน้า
ให้กับบริษัทตามที่อยู่ข้างต้นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563  

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ของวันประชุม ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100  

  ขอแสดงความนับถือ 
   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)    
 
 
 
 (นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    


