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E Q U I P M E N T   S T U D I O   C O N T E N T

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้ �ถืือหุุ้ �น ประจำำาปี 2565
บรษิััท แม็ทชุ่ �ง แม็กซิ่ไมซิ์ โซิลู้ชุั�น จำำากัด (มหุ้าชุน)

วัันพุุธท่ี่� 27 เมษายน 2565 เวัลา 10.00 น.

ณ ห้้องราชดำำาเนิน โรงแรมรอยัลปร๊�นเซส ห้ลานห้ลวัง
เลขท่ี่� 269 ถนนห้ลานห้ลวัง เขตป้อมปราบ กรุงเที่พุฯ 10100

เปิดำรับลงที่ะเบ่ยน 9.00 น. 
เพุ่�อควัามรวัดำเร็วัในการลงที่ะเบ่ยน โปรดำนำาแบบแจ้้งการประชุม

ซ่�งพุิมพุ์บาร์ โค้ดำมาแสดำงต่อเจ้้าห้น้าท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนในวัันประชุมดำ้วัย

งดแจกของชำำ�ร่่วย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกับนโยบ�ยคว�มโปร่่งใสแล้ะเป็นแนวท�งท่�ห้น่วยง�นกำ�กับดูแล้
ได้ร่ณร่งค์ ให้้ล้ด/เลิ้กก�ร่แจกของชำำ�ร่่วยในก�ร่ปร่ะชุำมส�มัญผูู้้ถืือหุ้้น

งดบร่ิก�ร่อ�ห้�ร่ งดเสิร่์ฟ ชำ� ก�แฟ งดแจก แบบแสดงร่�ยก�ร่ข้อมูล้ปร่ะจำ�ปีแล้ะ
ร่�ยง�นปร่ะจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรู่ปเล้่มในวันปร่ะชำุม

เพื่่�อล้ดก�ร่สัมผู้ัสสิ�งของร่่วมกับผูู้้อื�นแล้ะเพื่่�อคว�มปล้อดภััย สุขอน�มัยของผูู้้เข้�ร่่วมง�นทุกท่�น
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มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ตำมที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงด ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง 
บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึงขอแจ้งให้
ทรำบถึงแนวปฏิบัติตนในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ดังน้ี 
 
1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั แทนการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

เพื ่อเป็นกำรป้องกันและลดโอกำสเสี ่ยงต่อจำกกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ  2019 (COVID-19) และเพื่อ
สุขอนำมัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอควำมร่วมมือจำกผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำทและเอกสำร
ประกอบมำยังฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนุกำรบริษัท ของบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 
305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2669-
4200-9 หมำยเลขโทรสำร 0-2243-1494  ทั้งน้ี ภำยในวันที่ 20 เมษำยน 2565 

2. ขอแจง้ช่องทางการส่งค าถามลว่งหน้า  โดยผู้ถอืหุ้นที่ประสงคจ์ะสง่ค ำถำมล่วงหน้ำ สำมำรถกระท ำได้ผ่ำน
ช่องทำงดงัน้ี 
2.1 ส่งมำพร้อมหนังสอืมอบฉันทะ  
2.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่  corporate_secretary@mmsbangkok.com  

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือและขอท ำควำมเข้ำใจมำยงัผูถ้อื
หุ้นถึงแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส  
COVID-19 ดังน้ี 

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจดุคัดกรองตำมแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้ำห้องประชุม ทั้งน้ี ในกรณีที่
ตรวจพบผู้ท่ีมีควำมเสีย่งหรือผู้ที่มีอำกำรเก่ียวกับทำงเดินหำยใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ผู้ถอืหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะของผูถ้อืหุ้นที่มีควำมเสีย่งดงักล่ำวเข้ำไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นมำประชุม
ด้วยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำร่วมประชุมแทนได้) กำรตอ่
แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสำร จดุลงทะเบยีน จะเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร 

3.2 ผู้เข้ำร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั ่งโดยมีระยะห่ำงทำงสังคม  (Social Distancing) ที่เหมำะสม โดยเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอี้อย่ำงน้อย 1.5 เมตร ซ่ึงจะท ำให้มีจ ำนวนที่น่ังในห้องประชุมจ ำกัดและเม่ือที่น่ังทีจ่ดั
ให้เต็มแล้ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมด้วยตนเองในกำรมอบฉันทะกรรมกำรอิสระของบริษัทแทนกำรเข้ำร่วมประชุม 

3.3 ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดสถำนทีจ่ดักำรประชุมและจดุสัมผัสตำ่งๆและบริกำรเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ
ก่อนเข้ำห้องประชุมและภำยในห้องประชุมและขอความรว่มมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย
และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 

บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED2
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3.4 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิรฟ ชา กาแฟและของวาง งดรบัประทานอาหารในบริเวณจดัการประชุม
โดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเส่ียงของการแพรกระจายของเช้ือไวรัส 

ทั้งน้ี บริษทังดแจก แบบ 56-1 One Report แบบรูปเลมในวนัประชุม เพ่ือลดการสัมผัสสิ่งของรวมกับ
ผูอื่น และเพ่ือความปลอดภัย สุขอนามัยของผูเขารวมงานทุกทาน 

3.5 หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงตอไปหรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัด
ประชุมผูถือหุน บริษัทจะแจงใหทานทราบทางเว็บไซตของบริษทั (www.matchinggroup.com) 

ทั้งน้ี หากมีผูเขารวมเปนจํานวนมากหรือมาพรอมกันหลายทาน อาจทาํใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการ
ลงทะเบยีนเขารวมประชุม บริษัทตองขออภยัในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

               ขอแสดงความนับถอื 

           
 บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำปี 2565
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ค าประกาศคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
 

บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  (“บริษัท”) ให้ควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึง
ขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ี ให้ท่ำนทรำบเพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
บริษัทมีควำมจ ำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ได้แก่ ชื ่อ นำมสกุล ที ่อยู่ 

หมำยเลขโทรศัพท์ ภำพถ่ำย เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้งำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email)  

บริษัทอำจมีกำรบันทึกและถ่ำยทอดภำพและเสียงในกำรประชุมน้ี  เพื ่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำยและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ บริษัท จ ำเป็นต้องขอส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอำจมีขอ้มูล
ศำสนำอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวปรำกฎอยู่ในบัตรประชำชน และบริษัท ไม่มีควำมประสงค์จะเก็บ
ข้อมูลดังกล่ำว โดยท่ำนเจ้ำของข้อมูลสำมำรถปิดทึบข้อมูลส่วนน้ันได้ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลโดยตรง จะด ำเนินกำรเท่ำที ่จ  ำเป็นตำม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัท อำจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมำจำกแหล่งอื่น ได้แก่ นำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นด้วยวิธีกำร
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ในกำรเรียกประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ทั้งน้ี 
บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและผู้ที่ท่ำนกล่ำวอ้ำงถึง ตำมที่พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อ ำนำจในกำรเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม เพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัท 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บ

รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงได้ระบุไว้ในค ำประกำศฉบับน้ี 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัท จะเก็บรักษำ

ข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทั่วไป
สูงสุด 10 ปี) 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐำนะที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลท่ำนมีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ซ่ึงอำจรวมถึง สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและรับ
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในกำรขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
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สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
สิทธิรองเรียน และสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน 

6. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่น 

บริษัทอาจมีความจําเปนในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล หรือหนวยงาน
ราชการ ซ่ึงทํางานรวมกับบริษัท เพื่อดําเนินตามวัตถุประสงคที่ไดแจงไวในคําประกาศฉบับน้ีเทาที่จําเปน เชน ผู
ใหบริการระบบเทคโนโลยี หนวยงานกํากับดูแล หนวยงานภาครัฐหรือตามคําสั่งเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 

7. วิธีการติดตอ 

ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
โปรดติดตอตามชองทางดังตอไปน้ี : บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) :  305/12 ซอยสุโขทัย 6 
ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-669-4200 หรือ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล : 
อีเมล : dpo@mmsbangkok.com 
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MMS-AC 65/006 

        วันที่ 23 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2564 

2. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึง
ประกอบดวยสําเนางบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไร
ขาดทุน) สิ ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ ่งผานการตรวจสอบจากผู สอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิคสผานรหัสคิวอาร (QR Code) ปรากฎอยูในหนังสือ
เชิญประชุมที่มีบารโคด 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเพื่อ
แตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ 

4. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2565 

5. ขอบังคับของบริษัทสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 

6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขารวมการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2565 

7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 และ 

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัด
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัล 
ปร๊ินเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปน้ี  

 

 

บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED6

MATCHING MAXIMIZE SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 
305/12 Soi Sukhothai 6, Sukhothai rd., Dusit, Bangkok 10300 Tel : 0-2669-4200-9 Fax : 0-2243-1494, 0-2243-4124
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  

ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2564 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีสําเนารายงานการ
ประชุมปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ  

ผูถือหุนประจําป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ไวอยางถูกตอง จึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการไดจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทสําหรับรอบป 2564 ที่ผานมา ซ่ึงปรากฏอยูในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงาน
ประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยไดจัดสงใหแกผูถือหุนปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

2 ทั้งน้ี เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทโดย
สรุป  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที ่ประชุมสามัญผู ถ ือหุน
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 

หมายเหตุ วาระน้ีเปนวาระเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไร
ขาดทุน) ของบริษัทสําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตอง  

จัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) 
ของบริษัท ณ วันสิ ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทซึ ่งผานการตรวจสอบของผู สอบบัญชี  

รับอนุญาตแลว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบ

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำปี 2565
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ดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ตามท่ีไดแสดงไวในรายงานประจําป 2564 ซ่ึงไดจัดสงใหแกผูถือหุนปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนมุตัิ 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
ที่ไดรับอนุญาตแลวและรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจาย      
เงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 นอกจากน้ี ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจายเงินปนผลประมาณรอยละ 
40 ของกําไรสุทธิระหวางงวดบัญชี ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินจํานวนน้ันๆ และ 

การจายเงินปนผลน้ันจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของกิจการอยางมีนัยสําคัญ   

 ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว) คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนดังน้ี 

1. งดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ 

2. งดการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมตัิ
งดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

 

บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทกําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ให
กรรมการจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม และกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหม  
อีกได สําหรับกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2565 มีจํานวน 3 ทาน ไดแก 

(1) นายกมล รัตนไชย        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

(2) นายภูมิชาย วัชรพงศ      กรรมการ 
(3) ดร.เยาวลักษณ พูลทอง    กรรมการ 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปดโอกาสโดยประกาศผานเว็บไซตของ
บริษัทตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุน
สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทเปนการลวงหนา
เพื ่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับการ
ประชุมในคร้ังน้ี ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลใดมายังบริษัท 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลว มีความเห็นวากรรมการที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระทั ้ง 3 ทาน เปนผู ทรงคุณวุฒิ มีความรู   ความสามารถ แล ะ
ประสบการณในธุรกิจของบริษัท และที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเปน
อยางดี และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และกรรมการทีไ่ดรับการเสนอชื่อใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั ้นสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 
ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยนายกมล รัตนไชย ไดดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระของบริษัท เปนเวลา 11 ป 5 เดือน และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 
2565 มีมติอนุมัติแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง และนายกมล รัตนไชย ได
ดํารงตําแหนงจนครบวาระดังกลาว จะรวมระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปน 14 ป 5 เดือน ใน
การน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระจะ
สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

ทั้งนี้ รายนาม ประวัติโดยสังเขปและขอมูลการดํารงตําแหนงอื่นๆ ของกรรมการที่ตองออกตาม
วาระ และไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนแลวปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำปี 2565
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนมุตัิ
การแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการสําหรับป 2565 

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผู พิจารณา
กําหนดคาตอบแทนแกกรรมการสําหรับป 2565 เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน โดยในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนดังกลาว 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการขยายตัว
ของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหน ด
คาตอบแทน) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2565 
ดังน้ี 

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

คาตอบแทนรายเดอืน 

 

เบี้ยประชุม (ตอทานตอครั้ง) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  30,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   20,000 บาท 

                      คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                     
                      ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล    30,000  บาท  

กรรมการบรรษัทภิบาล     20,000  บาท 

บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ จะไมไดรับเบี้ยประชุม 

ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรณี
ที่คณะกรรมการชุดยอยอื่นดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนในฐานะที่เปน
กรรมการดวย 

นอกจากนี ้ บริษัทไมมีนโยบายการใหผลประโยชนในรูปแบบอื ่นนอกเหนือจากตัวเงินแก
กรรมการบริษัท (ทั้งน้ี ไมรวมถึงสวัสดิการที่ใหกับพนักงานทั่วไป) 

 ขอมูลการจายคาตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปที่ผานมาเปนดังน้ี 

 คาตอบแทนรายเดือน                                                                          หนวย: บาท 

รายการ ป 2565       

(ปที่เสนอ) 
ป 2564 

คณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 

60,000 

30,000 

 

60,000 

30,000 

คณะกรรมการชดุยอย  

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 2565       

(ปที่เสนอ) 
ป 2564 

คณะกรรมการชดุยอย  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 

 

30,000 

20,000 

 

 

30,000 

20,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- ประธานกรรมการ 
-  กรรมการ 

 

    30,000 

    20,000 

 

30,000 

20,000 

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำปี 2565
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2565 ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 
2565 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงตั้งผูสอบ
บัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัททุกป ทั้งนี้ ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี
สามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมได 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดคัดเลือกผูสอบ
บัญชีของบริษัทและขอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ี 

1. นายสงา โชคนิติสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 และ/หรือ 

2. นายกฤษณ ชัชวาลวงศ                 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และ/หรือ 

3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 

ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบ ซ่ึงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายให
รับผิดชอบเปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และ
จะเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 

ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ 

มาน้ันไมเปนผูสอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นตอ 

งบการเงินของบริษัทมาแลวเจ็ดรอบปบัญชี โดยนายสงา โชคนิติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหนาที่เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป พ.ศ. 2562-2564 นายกฤษณ ชัชวาลวงศ เคยปฏิบัติหนาที่เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป พ.ศ. 2564 และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน ยังไมเคยปฏิบัติหนาที่
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 850,000 บาท 
(ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทจะไดรับการแตงตั้งใหเปนผู สอบบัญชีของบริษัทยอยดวย โดยมี

บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 1,310,000 บาท รวมคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีทั้งสิ้นจํานวน 2,160,000  บาท)  ในการน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
เปนผูรับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแต รอบ
ระยะเวลาบัญชีป พ.ศ. 2555 และไดปฏิบัติหนาที่เปนอยางดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดทํางบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอยไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

โดยรายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเม่ือเปรียบเทียบกันสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 เปนไปดังน้ี 

ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
รอบปบญัชี  2565 (บาท) รอบปบญัชี 2564 (บาท) 

คาสอบบัญช ี คาบริการอื่นๆ คาสอบบัญช ี คาบริการอื่นๆ 

บริษ ัท แม็ทชิ ่ง แม็กซิไมซ 
โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)  

850,000 - 850,000 - 

บริษัทยอย (ขอมูลเพื่อทราบ) 1,310,000 - 1,310,000 - 
รวม  2,160,000 - 2,160,000 - 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแลว 

เห็นวาบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล  
อีกทั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระ จึงเห็นชอบ
ใหคณะกรรมการบริษัทเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งนายสงา โชคนิติสวัสดิ์ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 นายกฤษณ ชัชวาลวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ
นายกรรณ ต ัณฑว ิ ร ั ตน  ผ ู  สอบบ ัญช ี ร ับอน ุญาตเลขท ี ่  10456  แห  งบร ิษ ัท  ไพรซ 

วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และ/หรือผูสอบบัญชีทานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2565 โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 850,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ
การแตงตั้งนายสงา โชคนิติสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 นายกฤษณ ชัชวาลวงศ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
10456 แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และ/หรือผูสอบบัญชีทานอื่นที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ และบริษัท ไพร
ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของ
บริษัทจํานวน  850,000 บาท  

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำปี 2565
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หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) การขอให 
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมจะกระทําไดโดย  

ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยขอให
เตรียมหลักฐานที่ตองใชเพื่อการประชุมผูถือหุนดังมีรายละเอยีดตามคาํช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และ
หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 โดยบรษิัทจะ
ดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ ่งที ่สงมาดวย 5 และเพื ่อเปนการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชนของผู ถือหุ นในกรณีที ่ผู ถ ือหุ นไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงค  
จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขาประชุมและลงมติแทน ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหแก
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 โดยผูถือหุนโปรดกรอกขอความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ไดแนบมานี ้และสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมปดอากรแสตมป
จํานวน 20 บาทพรอมดวยเอกสารประกอบ มายัง ฝายกฎหมายและเลขานุการบริษัท  บริษัท แม็ทช่ิง 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 20 

เมษายน 2565 

ในกรณีการมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian) เขารวมประชุมแทน 

ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศอาจใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงสามารถ download ไดจาก website 

ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com 

ทั้งน้ี ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของไดหารือรวมกัน บริษัทขอความรวมมือทานผูถือหุนโปรดมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระเขารวมประชุมแทน เพื่อปองกันและบรรเทาสถานการณการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเพื่อสุขภาพอนามัยของทานผูถือหุน และผูถือหุนสามารถสงคําถามและขอเสนอแนะลวงหนา
ใหกับบริษัทตามท่ีอยูขางตนภายในวันที่ 20 เมษายน 2565  

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565  

 

 

 
บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
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บริษัทขอแจงวาทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา  9.00 น. 
ของวันประชุม ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100  

  ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)    
 

 

 

 

 (นายชยานนท อุลิศ) 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร    

เอกสารการประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น ประจำปี 2565
INVITATION TO THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 15


