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วนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท แมท็ช่ิง แมก็ซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

2. สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม (ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเพ่ือขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์) 

3. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) 

4. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตวัแทนในการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 

7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัด
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยลั
ปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่  27 
เมษายน 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559   
ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 โดยมีส าเนารายงานการ
ประชมุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พจิารณาและอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  

ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองด้วยบริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนเพ่ือปรับโครงสร้างทางการเงิน
ของบริษัท  โดยบริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการเมืองถ่ายหนังครบ
วงจร  (“โครงการ New Home”) ตามท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558
เมื่อวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือเพ่ือช าระคืนเงินกู้ จากธนาคารเพ่ือลดภาระดอกเบีย้เงินกู้  
และ/หรือเพ่ือรองรับความต้องการเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท  ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องระดม
เงินทนุเพ่ือใช้ในการด าเนินการดงักลา่ว ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 7/2559 จึงได้มี
มติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทนุใหมเ่พ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

 ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัใหม่ เพ่ือเสนอขาย
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนได้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม)  บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายก่อนท่ี
จะเพ่ิมทุนเป็นจ านวนอื่น ในการนี ้บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
3,370,149 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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 นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็น
ดงันี ้
“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน 531,629,851 บาท  (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท

ถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 531,629,851 หุ้น   (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื่นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุ้นสามญั 531,629,851 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื่นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือระดมทนุมาใช้ตามแผนการเพ่ิมทนุดงัรายละเอียดท่ีระบุในวาระท่ี 2 
ข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 250,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับการเพ่ิมทุน
ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและแบบรายงาน
การเพ่ิมทนุ (F 53-4) (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2-3) 
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นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจ าเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ดงันี ้
“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน 781,629,851 บาท  (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสน

สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด

บาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 781,629,851 หุ้น   (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื่นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุ้นสามญั 781,629,851 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบเอด็ล้านหกแสนสอง

หมื่นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะต้องพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่  

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จ านวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้ นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 15 กันยายน 2559 
(Record Date)  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 16 กันยายน 
2559 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  ในอตัราการจองซือ้ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.4702 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ โดยอาจ
เสนอขายในคราวเดียวกนัทัง้จ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้
หุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไว้นีไ้ด้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้ นใหม่เกินสิทธิจะ
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ได้รับการจดัสรรหุ้นให้ส าหรับจ านวนท่ีมีการใช้สิทธิเกินนีก้็ตอ่เมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วน
ท่ีเหลือมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิจะจดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้
ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีได้จองซือ้หุ้ น  
เกินกวา่สิทธิของตนแตล่ะราย  โดยการจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครัง้นี  ้
บริษัทจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้ น  
สามญัท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่ายและ/หรือก าหนดแนวทางท่ีเห็นสมควรต่อไป นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ท าการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสว่นท่ีเกินนีพ้ร้อมกบัการจองซือ้ และช าระเงินค่าจองซือ้ของหุ้น
ท่ีตนมีสิทธิจองซือ้ตามส่วน ทัง้นี ้ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นวนัท่ี 
3 ถงึ 7 ตลุาคม 2559 (5 วนัท าการ) 

 โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซือ้ และการ
ช าระเงินค่าหุ้ น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนครัง้เดียวทัง้จ านวนหรือ
แบ่งเป็นสว่นๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย 
รวมทัง้การจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล  การย่ืนเอกสาร 
หลักฐานใดๆ  ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้ นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมจะกระท าได้โดยผู้ ถือ
หุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น โดยขอให้
เตรียมหลกัฐานท่ีต้องใช้เพ่ือการประชุมผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 โดยบริษัท
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จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและลงมติแทน ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 โดยผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือ
ในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้แนบมานีแ้ละส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน  20 บาทพร้อม
ด้วยเอกสารประกอบมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 305/12 ซอย
สโุขทยั 6 ถนนสโุขทยั แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2669-4200-9 หมายเลข
โทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทัง้นี ้ก่อนวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 

ในกรณีการมอบฉนัทะให้คสัโตเดียนเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้
ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศอาจใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่สามารถ download ได้จาก website ของ
บริษัทท่ี www.matchinggroup.com 

อนึง่ คณะกรรมการของบริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ท่ี 1/2559 (Record Date) ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
และพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559 

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา  
13.00 น. ของวนัประชมุ ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อม
ปราบ กรุงเทพฯ 10100  

  ขอแสดงความนบัถือ 
   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน)    

 
 (นายภมูิชาย วชัรพงศ์) 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 

 

 

 

 


