
 
 

 

 

 

      
 

 เอกสารการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 

  วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

 

ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 

เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

 

 

เปดรับลงทะเบียน   13.00 น. 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบแจงการประชุม 

ซึ่งพิมพบารโคดมาแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

งดแจกของช ำรว่ย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยควำมโปรง่ใสและเป็นแนวทำงที่หน่วยงำนก ำกบัดแูล           

ไดร้ณรงค ์ใหล้ด/เลิกกำรแจกของช ำรว่ยในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 

งดบรกิำรอำหำร งดเสิรฟ์ ชำ กำแฟ งดแจก แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีและ 

รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเลม่ในวนัประชมุ 

เพื่อลดกำรสมัผสัส่ิงของรว่มกบัผูอ้ื่นและเพื่อควำมปลอดภยั สขุอนำมยัของผูเ้ขำ้รว่มงำนทกุท่ำน 
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มาตราการและแนวทางปฏิบัตตินสําหรับผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

กรณีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตามที่สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดําเนินอยางตอเนื่อง 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความหวงใยตอสถานการณดังกลาว จึงขอแจงให

ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ดังนี้ 
 
1. ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบรษิัท แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

เพื่อเปนการปองกันและลดโอกาสเสี่ยงตอจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และเพื่อ

สุขอนามัยของผูถือหุน บริษัทขอความรวมมือจากผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถสงหนังสือมอบฉันทะพรอมปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาทและเอกสาร

ประกอบมายังฝายกฎหมายและเลขานุการ ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 

305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท 0-2669-

4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494  ทั้งนี้ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 

2. ขอแจงชองทางการสงคําถามลวงหนา  โดยผูถือหุนที่ประสงคจะสงคาํถามลวงหนา สามารถกระทําไดผาน

ชองทางดงันี ้

2.1 สงมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ  

2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกสที่  nanat@mmsbangkok.com 

3. กรณีที่ผูถือหุนยังคงประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทขอความรวมมือและขอทําความเขาใจมายังผูถือ

หุนถึงแนวทางการดําเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อปองกันและลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส  

COVID-19 ดังนี้ 

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหนาหองประชุม ทัง้นี้ ในกรณีที่

ตรวจพบผูที่มีความเสี่ยงหรือผูทีม่ีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมอนญุาตใหผูถือหุน

หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนที่มีความเสี่ยงดังกลาวเขาไปในหองประชุม (ในกรณีที่ผูถือหุนมาประชุม

ดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมแทนได) การตอ

แถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเวนระยะหาง 1.5 เมตร 

3.2 ผูเขารวมประชุมจะถูกเชิญใหนั่งโดยมีระยะหางทางสังคม  (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเวน

ระยะหางระหวางเกาอ้ีอยางนอย 1.5 เมตร ซึ่งจะทําใหมีจํานวนที่นั่งในหองประชุมจํากัดจะสามารถ

รองรับผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะ (“ผูเขารวมประชุม”) ได จึงใครขอความรวมมือผูเขารวมประชุม

นั่งตามหมายเลขที่บริษัทจัดให เพื่อประโยชนในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณใดๆขึ้นและเมื่อที่นั่งที่จัดให

เต็มแลว ทานผูถือหุนจะไมสามารถเขาพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได จึงขอความรวมมือผูถือหุนที่มาประชุม

ดวยตนเองในการมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทแทนการเขารวมประชุม 
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3.3 ดําเนินการทาํความสะอาดสถานที่จัดการประชุมและจุดสัมผัสตางๆและบริการเจลแอลกอฮอลลางมือ

กอนเขาหองประชุมและภายในหองประชุมและขอความรวมมือผูเขารวมประชุมเตรียมหนากากอนามัย

และสวมใสตลอดระยะเวลาที่เขารวมการประชุม 

3.4 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิรฟ ชา กาแฟและของวาง งดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม

โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรกระจายของเชื้อไวรัส 

ทั้งนี้ บริษัทงดแจก แบบ 56-1 One Report แบบรูปเลมในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของ

รวมกับผูอื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผูเขารวมงานทุกทาน 

3.5 หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงตอไปหรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด

ประชุมผูถือหุน บริษทัจะแจงใหทานทราบทางเว็บไซตของบริษทั (www.matchinggroup.com) 

ทั้งนี้ หากมีผูเขารวมเปนจาํนวนมากหรือมาพรอมกันหลายทาน อาจทําใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการ

ลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษทัตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

           

 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 
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MMS-AC 64/005 

        วันที่ 25 มีนาคม 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง

ประกอบดวยสําเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

กําไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตแลว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคสผานรหัสคิวอาร (QR Code) ปรากฎอยูในหนังสือ

เชิญประชุมที่มีบารโคด 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพื่อ

แตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ 

4. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2564 

5. ขอบังคับของบริษัทสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 

6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขารวมการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2564 

7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 และ 

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัล 

ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชุมดังตอไปนี้  
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 

2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวให

หนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีสําเนา

รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไวอยางถูกตอง จึงเห็นสมควร

เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการไดจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทสําหรับรอบป 2563 ที่ผานมา ซึ่งปรากฏอยูในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงาน

ประจําป 2563 (แบบ 56-1 One Report) โดยไดจัดสงใหแกผูถือหุนปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

2 ทั้งนี้ เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทโดย

สรุป  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

หมายเหตุ วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน) ของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบ

ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตอง  

จัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) 

ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี  

รับอนุญาตแลว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบ
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ดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําป 2563 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี

ที่ไดรับอนุญาตแลวและรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจาย      

เงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี

การแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน

หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 นอกจากนี้ ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจายเงินปนผลประมาณรอยละ 

40 ของกําไรสุทธิระหวางงวดบัญชี ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใดในการใชเงินจํานวนนั้นๆ และ 

การจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของกิจการอยางมีนัยสําคัญ   

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว) คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรเสนอตอที่

ประชุมสามัญผูถือหุนดังนี้ 

1. งดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ 

2. งดการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ

งดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจายเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี

การแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทกําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ให

กรรมการจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดในคณะกรรมการพนจาก

ตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม และกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหม  

อีกได สําหรับกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2564 มีจํานวน 3 ทาน ไดแก 

(1) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม    กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

(2) นายคมกริช ศิริรัตน      กรรมการ 

(3) นายเนล เวนน ทอมบสัน กรรมการ 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปดโอกาสโดยประกาศผานเว็บไซตของ

บริษัทตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุน

สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทเปนการลวงหนา

เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับการ

ประชุมในครั้งนี้ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลวมีความเห็นวากรรมการท่ีตอง

ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ ง 3 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิ  มีความรู ความสามารถ แล ะ

ประสบการณในธุรกิจของบริษัท และที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเปน

อยางดี และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้นสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตาม

หลักเกณฑที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 

ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ รายนาม ประวัติโดยสังเขปและขอมูลการดํารงตําแหนงอื่นๆ ของกรรมการที่ตองออกตาม

วาระ และไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได

จัดสงใหแกผูถือหุนแลวปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ

การแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการสําหรับป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนแกกรรมการสําหรับป 2564 เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน โดยในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนดังกลาว 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการขยายตัว

ของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมท้ังขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2564 

ดังนี้ 

คาตอบแทนรายเดือน (ตอทาน)                                      

คณะกรรมการ  

ประธานกรรมการ     60,000 บาท 

กรรมการ     30,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ     30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ     20,000 บาท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร     30,000 บาท 

                      กรรมการบริหาร     20,000 บาท                       

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะไมไดรับ

คาตอบแทนรายเดือน 

 

เบี้ยประชุม (ตอทานตอครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  30,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   20,000 บาท 

                      คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                     

                      ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล    30,000  บาท  

กรรมการบรรษัทภิบาล     20,000  บาท 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ จะไมไดรับเบี้ยประชุม 

ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรณี

ที่คณะกรรมการชุดยอยอื่นดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนในฐานะที่เปน

กรรมการดวย 
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นอกจากนี้ บริษัทไมมีนโยบายการใหผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากตัวเงินแก

กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไมรวมถึงสวัสดิการที่ใหกับพนักงานทั่วไป) 

 ขอมูลการจายคาตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปที่ผานมาเปนดังนี้ 

 คาตอบแทนรายเดือน  

หนวย: บาท 

รายการ ป 2564       

(ปที่เสนอ) 

ป 2563 

คณะกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

60,000 

30,000 

 

60,000 

30,000 

คณะกรรมการชุดยอย  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 เบี้ยประชุม (ตอทานตอครั้ง)  

หนวย: บาท 

รายการ ป 2564       

(ปที่เสนอ) 

ป 2563 

คณะกรรมการชุดยอย  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

30,000 

20,000 

 

 

30,000 

20,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- ประธานกรรมการ 

-  กรรมการ 

 

    30,000 

    20,000 

 

30,000 

20,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2564 ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 
2564 

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  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 และ/หรือ 
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016และ/หรือ 
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 
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 
2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และ
จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ 
มานั้นไม่เป็นผู้สอบบญัชรีายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี โดยนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และนางอนุทัย ภูมิสุร
กุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน 850,000 บาท 
(ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,310,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีทั้งสิ้นจ านวน 2,160,000  บาท)  ในการนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่
รอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดท างบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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โดยรายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกันสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 เปนไปดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
รอบปบัญชี  2564 (บาท) รอบปบัญชี 2563 (บาท) 

คาสอบบัญช ี คาบริการอ่ืนๆ คาสอบบัญช ี คาบริการอ่ืนๆ 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิ ไมซ  

โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)  

850,000 - 850,000 - 

บริษัทยอย (ขอมูลเพื่อทราบ) 1,310,000 - 1,460,000 - 

รวม  2,160,000 - 2,310,000 - 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแลว 

เห็นวาบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล  

อีกทั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระ จึงเห็นชอบ

ใหคณะกรรมการบริษัทเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งนายสงา โชคนิติสวัสดิ์ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นาย กฤษณ ชัชวาลวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

5016 และ/หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3873 แหงบริษัท ไพรซ 

วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และ/หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนที่สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 850,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ

การแตงตั้งนายสงา โชคนิติสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือกฤษณ ชัชวาล

วงศ  ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5016 และ/หรือนางอนุทั ย ภูมิสุ รกุล  ผู สอบบัญชี  

รับอนุญาตเลขที่ 3873 แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และ/หรือผูสอบ

บัญชีทานอ่ืนที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ 

และบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายเปนผูสอบบัญชีของบริษัท

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน  850,000 บาท  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) การขอให 

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมจะกระทําไดโดย  
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ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยขอให

เตรียมหลักฐานที่ตองใชเพื่อการประชุมผูถือหุนดังมีรายละเอียดตามคําชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ

หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 โดยบริษัทจะ

ดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5 และเพื่อเปนการรักษาสิทธิและ

ผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงค  

จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขาประชุมและลงมติแทน ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหแก

กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 โดยผูถือหุนโปรดกรอกขอความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ไดแนบมานี้และสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมปดอากรแสตมป

จํานวน 20 บาทพรอมดวยเอกสารประกอบ มายัง ฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท  บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ 

โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

หมายเลขโทรศัพท 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494 หรือ 0-2243-4124 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 27 

เมษายน 2564 

ในกรณีการมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian) เขารวมประชุมแทน 

ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศอาจใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถ download ไดจาก website 

ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com 

ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของไดหารือรวมกัน บริษัทขอความรวมมือทานผูถือหุนโปรดมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระเขารวมประชุมแทน เพื่อปองกันและบรรเทาสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และเพื่อสุขภาพอนามัยของทานผูถือหุน และผูถือหุนสามารถสงคําถามและขอเสนอแนะลวงหนา

ใหกับบริษัทตามที่อยูขางตนภายในวันที่ 27 เมษายน 2564  

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  

บริษัทขอแจงวาทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา     

13.00 น. ของวันประชุม ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขต

ปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100  

  ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)    

 

 

 (นายชยานนท อุลิศ) 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร    

  บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

(นายชยานนท อุลิศ)

ประธานเจาหนาที่บริหาร



                                                                                                                             สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

  
 

1 

รายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลชูั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 
 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด

ทางด้านเงิน 
3. ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการบริษัท 
4. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการบริษัท 
5. นายภูมิชาย วัชรพงศ์  กรรมการบริษัท 
6. นางนาฏนภางค์ จงสมจิต  กรรมการบริษัท 
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในครั้งนี้ครบทั้ง 9 
ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
 
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
2. นางสาวดวงพนมพร ชูพิกุลชัย  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด   
 
เริ่มการประชุม  
  นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้
มอบหมายให้ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) แจ้งจ านวนผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียง  และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายวิโรจน์”) เป็น
ผู้ด าเนินการประชุม 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 
6,513,400 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 16 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 684,773,987 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มา
เข้าร่วมประชุมจ านวน 31 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 691,287,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4419 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิด
ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
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ที่เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิน้ 32 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 691,292,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4426 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม 

 
 จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเก่ียวกับมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) สรุปได้ดังนี้ (1) การจัดตั้งจุดคัดกรองท่ีหน้าห้องประชุม (2) 
การด าเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่าง
ประมาณ 1.5 เมตร และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุม (3) การ
ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ (4) การงดให้บริการอาหาร ชา กาแฟและของว่าง  รวมถึงงดการแจกรูปเล่มของรายงาน
ประจ าปีโดยขอให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัทแทน เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19  
 
 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะใช้ไมโครโฟน บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษ และดินสอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียน
ค าถามส่งมายังพนักงานของบริษัทได้ และในการประชุมคร้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจะ
ด าเนินการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลามาตรฐานตามที่ภาครัฐได้เสนอแนะมา 
 
 เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้  วาระที่  1, 3, 4, 5 และ 7  
ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และส าหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรรณจารี ชูเมือง 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด   
 
 จากนั้น นายวิโรจน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
  

นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 

26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 691,292,387 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 

นายวิโรจน์ชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้ 
ปัจจุบัน บริษัทด าเนินธุรกิจหลักทั้งหมด 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ 
ด าเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) (“เกียร์เฮด”) 2. ธุรกิจให้บริการและให้
เช่าสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(บริษัทย่อยของบริษัท)  3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ รายการปลดหนี้ ซึ่งด าเนินการ  โดยบริษัท 
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) และ 4. ธุรกิจการเป็นผู้ประสานงานภาพยนตร์ (Co 
Production) ด าเนินการโดย บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท)  โดย
สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในรอบปี 2562 ได้ดังนี้ 

 
1. ธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท าภาพยนตร์ จากสถิติเปรียบเทียบกองถ่ายท าจากต่างประเทศ

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปี 2563 กับปี 2562 ในปี 2563 มีการถ่ายท าจ านวน 
123 เรื่อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 589 ล้านบาท ในปี 2562 มีจ านวน 296 เรื่อง คิดเป็นมูลค่า 
1,637 ล้านบาท ซึ่งลดลงไปประมาณร้อยละ 58 คิดเป็นจ านวนเงินร้อยละ 64 อย่างไรก็ตาม 
ภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีกองภาพยนตร์ขอยกเลิกการถ่ายท าจ านวน 
8 เร่ือง ขอเลื่อนการถ่ายท าจ านวน 16 เร่ือง และที่ขอหยุดการถ่ายท าจ านวน 3 เร่ือง คิดเป็นมูลค่า
รวม 384 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาถ่ายท าต่อ กล่าวโดยสรุป ธุรกิจบริการ
และให้เช่าอุปกรณ์ในปี 2562 นั้น บริษัทมีการลงทุนกับอุปกรณ์ใหม่ๆ มีมูลค่าประมาณ  48      
ล้านบาท โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนกับอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องจะท าให้บริษัทได้
เป็นผู้น าในธุรกิจนี้ และได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน 

 
2. ธุรกิจการให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ ธุรกิจนี้ของบริษัทถือได้ว่าสตูดิโอของ

บริษัทมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาคนี้ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ เสริมศักยภาพของโครงการ สรุปได้ดั งนี้  (1) การลงทุนก่อสร้างสระน้ าส าหรับการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ จ านวน  2 สระ ทั้งภายในอาคาร The Scene และภายนอกอาคาร คิด
เป็นมูลค่าประมาณ 16.92 ล้านบาท (2) การลงทุนต่อเติม Production Office คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ  15 ล้ านบาทเพื่ อให้กองถ่ ายต่ างประเทศใช้ เป็ นพื้ นที่  ส านักงาน  และติดต่อ
ประสานงานกับประเทศต้นทาง (3) การด าเนินการก่อสร้างขบวนรถไฟฟ้าพร้อมด้วยชานชาลาซึ่ง
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทั้งบนดินและใต้ดิน เพื่อใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
3 ล้านบาท  และ (4) การลงทุนพัฒนาที่ดิน (ถมดิน )ด้านหลังซึ่ งมี เนื้ อที่ประมาณ 10 ไร ่
มูลค่าประมาณ 8.6 ล้านบาท เพื่อให้สามารถน ามาใช้เป็นพื้นที่จัดฉาก จัดแสดงสินค้า หรือ
จัดเลี้ยงต่างๆ สร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ 
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3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ปัจจุบันมีรายการปลดหนี้พลิกชีวิต บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มข้ึน 
 
ซึ่งในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลด าเนินงานขาดทุนใกล้เคียงกับปี 2561  เนื่องจากบริษัท
จ าเป็นต้องตั้งส ารองบางรายการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 และนอกจากนี้
บริษัทได้มีการยกเลิกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากนี้คาดว่า 
บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
 
ทั้งนี้  บริษัทคาดหวังว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ดี แต่เนื่องจากมาประสบปัญหาเรื่องโรคโควิด-19 
ซึ่ ง เป็ นปัจจัยที่ ไม่ ส ามารถควบคุม ได้และมี ผลกระทบกับบริษั ท โดยภาพรวม กล่ าวคื อ
การแพร่ระบาดของโรคตั้ งแต่ปลายเดือนมีนาคม  2563 ท าให้ภาครัฐสั่ งให้  ธุรกิจกองถ่าย 
หยุดด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงตามล าดับ ท าให้การ
ด าเนินธุรกิจเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของบริษัทจ านวน ร้อยละ 25-30 อยู่ที่
ต่างประเทศซึ่งยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการของภาครัฐ ในการนี้ บริษัทจึงคาดหวังว่าภาครัฐจะมี
มาตรการสนับสนุนให้กองถ่ายต่างประเทศสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ 

 
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภายในและภายนอก โดย
มีมาตรการดูแลพนักงานจากการคัดกรองตั้ งแต่ทางเข้าส านักงาน เกียร์ เฮดและโครงการ 
เดอะสตูดิโอพาร์ค และมีการท าความสะอาดสม่ าเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  
 
นายวิโรจน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ลูกค้าต่างประเทศยังไม่สามารถเข้ามาในประเทศได้ บริษัทมี
แนวทางในการรับ งานต่ างประเทศ โดยการใช้ ระบบ e-cloud streaming โดยการจ าลอง
การถ่ายท าจริง ณ กองถ่าย ซึ่งขณะนี้มีบางประเทศติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว 

 
จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึง
นโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทยังใช้กรอบของนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG growth) และในปี 2562 คณะกรรมการได้เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายดูแลกิจการและการปฏิบัติที่ดีส าหรับองค์กร อีกทั้งบริษัทมีการจัดท ามาตรการการแจ้ง
เบาะแสเพื่อเป็นกลไกส าหรับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเบาะแสในกรณีที่สงสัยว่ามีการทุจริต 
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนพิจารณาการทบทวนการประเมินตนเองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC) ซึ่งได้กระท าต่อเนื่องมาในปี 2563 

 
นายวิโรจน์กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท 
แล ะ ให้ ค า มั่ น ว่ า ค ณ ะก รรม ก าร  ผู้ บ ริ ห า รแ ล ะพ นั ก งาน ทุ ก ค น จ ะมุ่ งมั่ น ป ฎิ บั ติ ง าน
ภายใต้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อความส าเร็จขององค์กรและเพื่อเป็น
การตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
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นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปี 
2562 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไร

ขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

  
 นายวิโรจน์ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและ  

งบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท
ในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
2) โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม                               (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
สินทรัพย์รวม 1,753.77 1,737.41 16.36 0.94% 
หนี้สินรวม 247.56 190.90 56.66 29.68% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,506.21 1,546.51 (40.29) (2.61)% 

 
งบก าไร(ขาดทุน)รวม ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม                         (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
รายได้ 479.24 467.44 11.80 2.52% 
   ต้นทุน (338.06) (341.31) (3.25) (0.95)%  
ก าไรข้ันต้น 141.18 126.13 15.05 11.93% 
   รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่นๆ (1.71) 22.55 (24.26) (107.60)% 
   ค่าใช้จ่ายขายบริหาร / ต้นทุนทาง 
   การเงิน /ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
   กิจการร่วมค้า 

(177.15) (181.86) (4.71) (2.59)% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (37.68) (33.18) 4.50 13.55% 
   รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 7.98 (4.13) 12.11 293.30% 
   ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (9.02) (1.47) 7.55  514.90% 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัป ี (38.72) (38.78) (0.06)  (0.16)% 
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 จากนั้น นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

(งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยจ านวน 691,292,387 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสีย
จ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย        

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 
 
 นายวิโรจน์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  นอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงิน 
ปันผลของบริษัทก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณี
ที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินจ านวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทมีโครงการใน
อนาคตซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมดังนี้  

 
(1)   งดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
(2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  

 
จากนั้น นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 691,292,387 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    
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ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง 
และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 นายวิโรจน์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ในคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชมุสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

 
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง  ประธานกรรมการ 
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
3. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง  กรรมการ 

 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี นายวิโรจน์และกรรมการอีก 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่
ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยนายวิโรจน์ได้มอบหมายให้
เลขานุการฯ เป็นผู้ด าเนินการประชุมในวาระนี้  
 
เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิด
โอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ
บริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม 
ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท  
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสรรสฤษดิ์  
เย็นบ ารุง (2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง และ (3) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึง
เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง 

 
ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ของกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระทั้ง 3 ท่านรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 
ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ (1) นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง (2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง และ (3) นาย
วิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
 (1) นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง   ประธานกรรมการ 
  

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 685,292,231 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็น
ร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 6,000,156 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 (2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 685,291,709 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 618 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 6,000,060 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 (3) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการ 
 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 685,292,231  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็น
ร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจ านวน 6,000,156 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2563 

  
นายวิโรจน์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี  2563 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการขยายตัวของ
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ดังนี้ 
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ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน) 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะไม่ได้รับ
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 
 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งในปีนี้จะมี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งจากปีก่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนซึ่งด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย  
 
นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการ
บริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) 
 
นายวิโรจน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 691,183,187 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9842 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจ านวน 
0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจ านวน 
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109,200 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0158 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม) และบัตร
เสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563 
 
 นายวิโรจน์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน
เดิมได้ 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 
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 มอบหมายให้เป็นผู้สอบ
บัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็น
ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 นายวิเชียร กิ่งมนตรี และนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ยังไม่เคยปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ของ
บริษัทดังกล่าวข้างต้นและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจ านวน 850,000 บาท 
(ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,460,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจ านวน 
2,310,000 บาท) 
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ในการนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับ
สากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ได้ภายในก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 
จากนั้น นายวิโรจน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 691,112,387 เสียง (คิดเป็น
ร้อยละ 99.9740 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็น
ด้วยจ านวน 180,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0260 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบัตรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชั่นส์ จ ากัด 
ได้ท าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)  
ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชั่นส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทเข้ามาท าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)  เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อทุกธุรกิจ และราคาหุ้นของบริษัทได้ปรับตัว
ลดลงไปถึง 70 สตางค์ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มองว่าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเพื่อ
เป็นการสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทส าหรับสภาวะเช่นนี้  จึงยินดี เข้ารับซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อ
เตรียมพร้อมสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเอกสารที่บริษัท
ได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 

 
 นายศุภกร หันหาบุญ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเก่ียวกับ (1) การว่าจ้างบริษัทต่างประเทศมาเป็นที่
ปรึกษา และผลตอบรับในการว่าจ้าง (2) อัตราการจองสตูดิโอภายหลังจากการปลดล็อกมาตรการ
เก่ียวกับโรคโควิด-19 และ (3) ค่าใช้จ่ายจ านวน 16 ล้านบาทในการสร้างสระน้ ารวมถึงค่าเสื่อมราคา 
 
นายวิโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) การว่าจ้างบริษัทต่างประเทศเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะขยาย
ตลาดต่างประเทศ ถือเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท โดยบริษัทจะได้รับองค์ความรู้ (know how) จาก
บริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการในระดับนานาชาติ (2) หาก
มาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผ่อนคลายลง บริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมา
มีบริษัทต่างประเทศหลายรายติดต่อขอถ่ายท าที่สตูดิโอของบริษัท แต่เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่
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ระบาดของโรคโควิด-19 จึงท าให้ต้องหยุดด าเนินการ และบริษัทเชื่อว่าภายหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้น 
ลูกค้าต่างประเทศจะกลับมาใช้บริการของบริษัท และ (3) เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและเป็นผู้น า
ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) ที่ครบวงจร  การสร้างสระน้ าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ถ่ายท า ซึ่งบริษัทเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตได้ โดยทั้งนี้ บริษัทได้รับงานจาก
กองถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาใช้บริการในการถ่ายท าใต้น้ า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
โครงการได้เป็นอย่างดี 

 
นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น ส่งค าถามเก่ียวกับ (1) นโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาบริษัท
ในอนาคต (2) โอกาสที่บริษัทจะออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting) และ (3) แผน
ธุรกิจของบริษัทในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
 
นายวิโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทได้ศึกษาพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้เช่า การพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนการบริหาร
ต่างๆ รวมทั้งมีการยกเลิกธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุน ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มา บริษัทมีผลประกอบการที่ดี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องมีการ
ปรับกระบวนการ และบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (2) คณะกรรมการจะบริหารจัดการบริษัท
ให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดการท า 
Tender offer ไม่มีโอกาสที่บริษัทจะต้องออกจากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Delisting) และ (3) บริษัทได้เพิ่มช่องทางในทางท าธุรกิจมากขึ้นภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การหาลูกค้าภายในประเทศ 

 
 นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงการท าการตลาดของบริษัทและเสนอแนะ
ให้บริษัทจัดหานักสร้างสรรค์ผลงาน (Creative) ให้กับบริษัท แทนการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อเตรียมพร้อมรับกับลูกค้า  
 
นายวิโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนักสร้างสรรค์ผลงาน (Creative) ที่พร้อมท างาน อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีที่จะมีการว่าจ้างเพิ่ม บริษัทจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนด้วย 

 
 นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโกมล  ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทควรหานักสร้างสรรค์ผลงาน 
(Creative) รุ่นใหม่เพื่อพร้อมรับกับยุค New Normal ที่เกิดขึ้น และน ามารวมกับประสบการณ์ที่มีของ
นักสร้างสรรค์ผลงาน (Creative) ของบริษัท เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด   
 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา 
 
 ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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ปิดประชุมเวลา 11.34 น. 
        
 
   
       ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 
                                                                           (นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง) 
 
  

ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 
                                                                            (นายณณฐ สอนสะอาด)    

นายสรรสฤษดิ์ เยน็บ ารุง 

นายณณฐ สอนสะอาด 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ 
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
 
ชื่อ : นายฉัตรพี ตันติเฉลมิ 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
 : กรรมการอิสระ 
 : กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
อาย ุ : 58 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณา 

  โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง เกี่ยวกับ 
  คุณสมบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ 
  ช่ือในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา่ 
  เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ 
  ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนเหมาะสม 
  ตามหลักเกณฑ์และไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
  จ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็น 
  อิสระในการตดัสินใจ สามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเปน็ไป 
  ตามหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ 
  บริษัทต่อไป 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 3 ปี 8 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน 

  สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market  

  Intermediaries (2/2558) : IOD 
: ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (48/2548) : IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
  ก.ย.2560-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
   

: กรรมการอิสระ 
: กรรมการตรวจสอบ 
: กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
: ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
  บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน 
 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(ต่อ) 
ธ.ค.2558-ปัจจุบัน 

 
: กรรมการอิสระ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอสไอเอสบี จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
  บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น 
มิ.ย.2563 –ปัจจุบัน 
 
ม.ค.2563- ปัจจุบัน 
 
ส.ค.2561-ปัจจุบัน 
 
ก.ค.2558-ปัจจุบัน 
 
ส.ค.2558-ปัจจุบัน 

 
: กรรมการ  
  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
: กรรมการอุทธรณ ์  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เบริล 8 พลัส จ ากดั 
: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
: กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท 17 ครั้ง จาก 17 ครั้ง 
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯและก าหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง 
 จาก 4 ครั้ง 
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทบรรษัทภิบาล 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อก 

              ตามวาระ 
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
              ส าหรับปี 2564 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
  
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน จ านวน 
2 แห่ง : กรรมการอิสระ 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอสไอเอสบี จ ากัด (มหาชน) 
 
: กรรมการอิสระ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
  กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
  บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์
  จ ากัด (มหาชน) 
   

5 แห่ง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ 
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
 
ชื่อ : นายคมกริช ศิรริัตน ์
ต าแหน่ง : กรรมการ 
 : กรรมการบริหาร 
อาย ุ : 59 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 
: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณา 
  โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง เกี่ยวกับ 
  คุณสมบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ 
  ช่ือในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา่ 
  เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ 
  ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนเหมาะสม 
  ตามหลักเกณฑ์และไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
  จ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแตง่ตั้ง 
  เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง :  5 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

   Florida Institute of Technology, Florida USA 
 :  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  
    Florida Institute of  Technology, Florida USA 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  อบรมหลักสตูร ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
    ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 16 
 :  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2564)  
    IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ธ.ค.2563-ปัจจุบัน 
   
 

: กรรมการ 
: กรรมการบริหาร 
  บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น 
ม.ค. 2556 -ปัจจุบัน 
 

 
: กรรมการ  
  มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
  

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน จ านวน 
- - 3 แห่ง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น (ต่อ) 
ม.ค.2550 –ปัจจุบัน 
 
ม.ค.2550 – ปัจจุบัน 

 
: รองกรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากดั 
: รองกรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)   

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : ไม่ได้เข้าร่วม  
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อก 

              ตามวาระ 
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
              ส าหรับปี 2564 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ 
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
 
ชื่อ : นายเนล เวนน์ ทอมบส์ัน 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
 : กรรมการบริหาร 
อาย ุ : 63 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 
: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณา 
  โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง เกี่ยวกับ 
  คุณสมบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ 
  ช่ือในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา่ 
  เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ 
  ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนเหมาะสม 
  ตามหลักเกณฑ์และไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
  จ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแตง่ตั้ง 
  เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง :  5 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนยีบตัรเจ้าหน้าที่เทคนคิจาก  

  Telecom Central New Zealand  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (2564) : 

  IOD 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
  ธ.ค.2563-ปัจจุบัน    : กรรมการ 

: กรรมการบริหาร 
: รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น 
ธ.ค.2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
: ประธานกรรมการบริหาร 
: กรรมการ  
  บริษัท ไลฟ ์เนช่ัน เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน จ านวน 
- - 3 แห่ง - 

 
 
 

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น (ต่อ) 
ก.ค.2545-ปัจจุบัน 
 
 
มี.ค. 2541- ปัจจุบัน 
 

 
: กรรมการผู้จดัการ 
: กรรมการ  
  บริษัท เทโร เรดโิอ จ ากัด 
: รองกรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : ไม่ได้เข้าร่วม  
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อก 

              ตามวาระ 
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
              ส าหรับปี 2564 
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นิยามกรรมการอสิระ 

 

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืน  
ค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ  
ท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

(ค)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้  
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี  ้
ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบัญชี   
ซึง่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังาน 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ท่ีเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ 
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ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

 
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉันทะ 

(ถ้ามี) และหลกัฐานซึง่มีรายละเอียดดงันี ้มาเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท 
แมท็ช่ิง แมก็ซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
 
1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ เชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้ น ตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้ นได้

  ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.3  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

พร้อมส าเนาเอกสารดงักลา่วซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
 กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบุคคล

ธรรมดา 
1.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 
 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือ เชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 
กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ  1 
พร้อมส าเนาเอกสารดงักลา่วซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ 
3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนังสื อมอบฉันทะแบบ  ค . (ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็บ ไซต์ของบ ริษัท ท่ี 
www.matchinggroup.com) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มี
อ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว (ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้
ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.) 

ข.  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้
จดทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้ แทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน  (Custodian) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1. กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
ก.  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้ นให้คัสโตเดียน  (Custodian) เป็นผู้ ด าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรอง

ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ 
และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตาม
ข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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3.3  เอกสารหลกัฐานท่ีสว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 

ทัง้นี ้เอกสารที่จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 

 4. กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามขอ้ 3.) 

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้น แล้วแตก่รณี โดยเอกสารท่ี
จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล โดยมีอายขุองการรับรองไม่เกิน 
6 เดือน 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.matchinggroup.com ซึ่งหนังสือ
มอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี ้
•  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
•  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
•  แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้
(1)  ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน้ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดียวเท่านัน้ 

(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารท่ีแนบ) โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลง
ลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเร่ิม
การประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา  
13.00 น. เป็นต้นไป ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่
ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

 
2. วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
(1)  ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครัง้จากท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทได้แจก

ให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3)  ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุา 
 

3.  มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 •  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 
 •  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ

เป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด  
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 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเ ป็นเสียง 
  ชีข้าด 

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

 
4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัที และหลงัจากนบัคะแนนเสียงเสร็จสิน้ประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้
ท่ีประชมุทราบทกุวาระ 

 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษทัเมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 
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ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
  (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เพ่ือเลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กวา่กรรมการคนอื่น ๆ ไมไ่ด้ 

  (3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากบั
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้  
ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง  
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับ
จ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง 
  ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่า
จ านวนท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทัง้นี ้กรรมการ  
ท่ีออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ 
 

  ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท 

   การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มี
หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้ น ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 
วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 
วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการ 
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เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสาม  
ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสาม
ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 
 ข้อ 30. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว 
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา  และสถานท่ีท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้ น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา หรือจังหวัดอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ  
เห็นวา่เหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ  
ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อย
กวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวน 
ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพราะ  
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น  
ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ี
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็ให้  
ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานท่ีประชมุ 
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 ข้อ 34. ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม เว้นแต่  
ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึง่เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใด
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ท่ีประชุมจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและ 
ท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามท่ีประธานใน
ท่ีประชมุก าหนด 
 
 ข้อ 36. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

   (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
   (จ) การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้  
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลิกบริษัท 
 
 ข้อ 37. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของ

บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
  (2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
  (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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  (5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
  (6) กิจการอื่น ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านัน้ 
  การจ่ายเงิน ปันผลนั น้ ให้กระท าภายใน 1 เดือน  นับแต่วัน ท่ี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นห รือ
คณะกรรมการลงมติ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล
นัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย  
 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 
  นอกจากทุนส ารองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จัดสรร
เงินทนุส ารองอื่นตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุนี ้
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
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รายนามและประวัตกิรรมการอสิระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
 
ช่ือ : นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 67 ปี 
ที่อยู่ : 256 ซอยสขุมุวิท 55(ทองหลอ่) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

: ไมม่ ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Marshall University , USA. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - Ethical Leadership Program (ELP 17/2019) (2562) :IOD 
- Role of the Chairman Program (2560) : IOD 
- Director Certification Program (2556) :IOD 
- Role of the Compensation Committee (2550) : IOD 
- Director  Accreditation Program (2550) : IOD 
- Audit  Committee Program (2547) :IOD 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 6) (2551) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
วาระที่ พิ จารณ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

: วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ    
ส าหรับ ปี 2564 
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รายนามและประวัตกิรรมการอสิระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 
 
ชื่อ :        นายกมล รัตนไชย 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 55 ปี 
ที่อยู่ : 54 ซอยรามค าแหง 58/3 แยก 4 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ   

กรุงเทพฯ 10240 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

: ไมม่ ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA)  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - CAC SME IA Certification: Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 

- Ethical Leadership Program (ELP) (2562) : IOD 
- Corporate Governance for Executives (CGE) (2562): IOD 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (2561) : IOD 
- Risk Management Program for Corporate Leaders  

(2560) : IOD 
-  Director Certification Program (2559) : IOD 
-  Anti-Corruption : The Practical Guide (2558) : IOD 
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556) :IOD  
- Successful Formulation & Execution of Strategy (2555) : IOD 
-  Audit Committee Program (2552)  : IOD 
- Director Accreditation Program (2551) : IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
วาระที่ พิ จารณ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

: วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ     
ส าหรับ ปี 2564 
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แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2 5 6 4     
ณ หอ้งราชด าเนนิ 

        โรงแรมรอยลัปริน๊เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 
  เลขที ่269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรงุเทพฯ 10100  
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 
ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (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) ขำ้พเจำ้ ................................................................................................. สญัชำติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยู่บำ้นเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ต ำบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 
อ ำเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ...................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           
หุน้สำมญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 
หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตำมหมำยเหตุขอ้ 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) ........................................................................................................................... อำยุ ....................................... ปี 
                           age                                       years, 

        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(2) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี 
                             age                                         years, 
        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี 
                            age                                        years, 
        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
     Duty Stamp 20 Baht 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
  Enclosure 8 

Page 2 of 7 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 
 
ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2564 เวลำ  14.00 น.      ณ หอ้งรำชด ำเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง เลขท่ี 269 ถนน

หลำนหลวง เขตป้อมปรำบ กรุงเทพฯ 10100 
to be held on  28 April 2021 time 2.00 p.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 

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

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

 
 (1)   วำระท่ี 1    เร่ือง        พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎำคม 

2563 
 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Shareholder’ Meeting 

for the year 2020 held on 24 July 2020 

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

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
  วำระท่ี  2 เร่ือง   พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563   

Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2020 
  

 หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรือ่งทีร่ายงานเพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 
 

 วำระท่ี      3  เร่ือง พิจำรณำและอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไร
ขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรับปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจ 
สอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแลว้ และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

   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 2020 which have been audited by the 
certified auditor and acknowledge the Auditor’s report  

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

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วำระท่ี  4 เร่ือง  พิจำรณำและอนุมัติงดกำรจัดสรรเงินก ำไรเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  และงดกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 

 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 2020 

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

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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 วำระท่ี   5 เร่ือง  พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
  Agenda Item 5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

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

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมกำร นำยฉตัรพี ตนัติเฉลิม 
 The director’s name    Mr.Chatrapee Tantixalerm 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ชื่อกรรมกำร นำยคมกริช ศิริรตัน์ 
 The director’s name   Mr.Komkrit Sirirat 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื่อกรรมกำร นำยเนล เวนน์ ทอมบส์นั
 The director’s name    Mr.Neil Wayne Thompson

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วำระท่ี        6 เร่ือง  พิจำรณำและอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 
 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021        
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

 วำระท่ี          7  เร่ือง  พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีส ำหรับ 
ปี 2564 

Agenda Item 7    Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 
remuneration for the year 2021      

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

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

 วำระท่ี        8  เร่ือง  พิจำรณำเร่ือง อื่น ๆ (ถำ้มี) 
 Agenda Item  8  Subject To consider other matters (if any).      

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
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  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง
 และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

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) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม 
มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ใหถื้อเสมอืนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
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 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
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หมำยเหต ุ: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเ สียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก

จ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
4. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทั ดงันี้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 

(1) นำยอคัรรตัน์ ณ ระนอง หรือ 
(2)  นำยกมล รตันไชย 
(รำยละเอียดประวติักรรมกำรอิสระปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 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; 
(1) Mr.Akarat Na Ranong or 
(2) Mr. Kamol Ratanachai 
(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6) 
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ใบประจ  ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ               บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 
 
ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.      ณ หอ้งรำชด ำเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลำนหลวง เลขท่ี 269 ถนน

หลำนหลวง เขตป้อมปรำบ กรุงเทพฯ 10100 
to be held on  28 April 2021 time 2.00 p.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 

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

----------------------------------------- 
  (1)  วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 
      Agenda Item        Subject 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

 วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 
  Agenda Item       Subject 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

 วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 
  Agenda Item       Subject 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

 วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 
                         Agenda Item       Subject 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 
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 (2)  วำระท่ี .........       เร่ือง   เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 










