
 
 

 

 

 

      
 

 เอกสารการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

 

ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 

เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

 

 

เปิดรับลงทะเบียน   13.00 น. 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจ้งการประชุม 

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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มาตราการและแนวทางปฏิบัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้

ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ดังนี้ 
 
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัท แทนการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และเพื่อ

สุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาทและเอกสาร

ประกอบมายังฝ่ายกฎหมายและเลขานุการ ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 

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

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

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามลว่งหน้า  โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า สามารถกระท าได้ผา่น

ช่องทางดงันี ้

2.1 ส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ  

2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่  nanat@mmsbangkok.com 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอท าความเข้าใจมายังผู้ถือ

หุ้นถึงแนวทางการด าเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส  

COVID-19 ดังนี้ 

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้นี้ ในกรณีที่

ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ทีม่ีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่อนญุาตให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุม

ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อ

แถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้น

ระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะท าให้มีจ านวนที่นั่งในห้องประชุมจ ากัดจะสามารถ

รองรับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม

นั่งตามหมายเลขที่บริษัทจัดให้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นและเมื่อที่นั่งที่จัดให้

เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยตนเองในการมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม 
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3.3 ด าเนินการท าความสะอาดสถานที่จัดการประชุมและจุดสัมผัสต่างๆและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ก่อนเข้าห้องประชุมและภายในห้องประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย

และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 

3.4 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิรฟ์ ชา กาแฟและของว่าง งดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม

โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 

ทั้งนี้ บริษัทงดแจก แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของ

ร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

3.5 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปหรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด

ประชุมผู้ถือหุ้น บริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.matchinggroup.com) 

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทัต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

           

 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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MMS-AC 64/005 

        วันที่ 25 มีนาคม 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง

ประกอบด้วยส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

ก าไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแล้ว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฎอยู่ในหนังสือ

เชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อ

แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ 

4. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และ 

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัล 

ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชุมดังต่อไปนี้  
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 

2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีส าเนา

รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควร

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ

บริษัทส าหรับรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษัทโดย

สรุป  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไร

ขาดทุน) ของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง  

จัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) 

ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  

รับอนุญาตแล้ว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบ
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ดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

ที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย      

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 

40 ของก าไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินจ านวนนั้นๆ และ 

การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ   

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  

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

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ 

1. งดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 

2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้

กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่  

อีกได้ ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2564 มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม    กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

(2) นายคมกริช ศิริรัตน์      กรรมการ 

(3) นายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน กรรมการ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับการ

ประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้อง

ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ ความสามารถ แล ะ

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็น

อย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 

ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ รายนาม ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการด ารงต าแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตาม

วาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการส าหรับปี 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัว

ของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

ดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)                                      

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                       

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะไมไ่ด้รับ

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 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรณี

ที่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็น

กรรมการด้วย 
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นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากตัวเงินแก่

กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) 

 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน  

หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2564       

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

คณะกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

60,000 

30,000 

 

60,000 

30,000 

คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)  

หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2564       

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

30,000 

20,000 

 

 

30,000 

20,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- ประธานกรรมการ 

-  กรรมการ 

 

    30,000 

    20,000 

 

30,000 

20,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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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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โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกันส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชี  2564 (บาท) รอบปีบัญชี 2563 (บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอ่ืนๆ ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอ่ืนๆ 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิ ไมซ์  

โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)  

850,000 - 850,000 - 

บริษัทย่อย (ข้อมูลเพื่อทราบ) 1,310,000 - 1,460,000 - 

รวม  2,160,000 - 2,310,000 - 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้ว 

เห็นว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล  

อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ จึงเห็นชอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

5016 และ/หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3873 แห่งบริษัท ไพร้ซ 

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน 850,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือกฤษณ์ ชัชวาล

วงศ์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5016 และ/หรือนางอนุทั ย ภูมิสุ รกุล  ผู้ สอบบัญชี  

รับอนุญาตเลขที่ 3873 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และ/หรือผู้สอบ

บัญชีท่านอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ 

และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน  850,000 บาท  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระท าได้โดย  
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ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้

เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะ

ด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์  

จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่

กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์

จ านวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบ มายัง ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท  บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 

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

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

เมษายน 2564 

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทน 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถ download ได้จาก website 

ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com 

ทั้งนี้ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และเพื่อสุขภาพอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามและข้อเสนอแนะล่วงหน้า

ให้กับบริษัทตามที่อยู่ข้างต้นภายในวันที่ 27 เมษายน 2564  

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา     

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

ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100  

  ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)    

 

 

 (นายชยานนท์ อุลิศ) 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    




