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MMS-AC61/010 
        วันที่ 30 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 

2. รายงานประจ าปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ 

4. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

5. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

6. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

7. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และ 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรม รอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทส าหรับรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผล
การด าเนินงานของบริษัทโดยสรุป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (งบดุลและงบก าไร
ขาดทุน) ของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี
การท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท   
ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) 
ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ     
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่าย      
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดในการใช้เงินจ านวนนั้นๆ และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ   

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ 
1. งดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
2. งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงด
การจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2560 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

(1) นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี  กรรมการ 
(2) นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์  กรรมการ  
(3) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้น
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สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับการประชุมใน
คร้ังนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ และนายฉัตรพี ตันติเฉลิม เป็นผู้ทรงคุณวฒุิ 
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 
ท่านข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  และเนื่องจาก นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ติดภารกิจ        
จึงไม่ประสงค์จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทนจึงเสนอให้แต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน      
นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี  

ทั้งนี้ รายนาม ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการด ารงต าแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้ 2 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ และนาย
ฉัตรพี ตันติเฉลิม กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งนายสมเกียรติ 
เจริญภิญโญยิ่ง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลาออกของนายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ ซึ่งได้ยื่น
หนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทโดยแสดงเจตนาให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 
2561 ในการนี้ เนื่องจากบริษัทก าลังจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ 
พูลทอง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชีวสุทธานนท์  โดยให้การแต่งตั้งมีผล
ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง 
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ 

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
แต่งตั้งดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการส าหรับปี 2561 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของ
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ดังนี้ 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)                                      
คณะกรรมการ  
ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
กรรมการ     30,000 บาท 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
กรรมการ     20,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
 
เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  30,000 บาท 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   20,000 บาท 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2561 (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)  
 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรณีที่คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย 
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นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการ
บริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) 

 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 
 ปี 2561       

 (ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 

คณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

(รายเดือน) 
60,000 
30,000 

(รายเดือน) 
60,000 
30,000 

คณะกรรมการชุดย่อย :- 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
(รายเดือน) 
30,000 
20,000 

 
(รายเดือน) 
30,000 
20,000 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

(ต่อท่านต่อครั้ง) 
30,000 
20,000 

(รายเดือน) 
30,000 
20,000 

3. คณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

(รายเดือน) 
30,000 
20,000 

(รายเดือน) 
30,000 
20,000 

หมายเหตุ 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย    

ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างต้นนั้น  คณะกรรมการบริหารได้สละสิทธิในการได้รับ

ค่าตอบแทนดังนี้ 

1. กรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทได้สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของ

คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2560 (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของ

บริษัท) และ 

2. กรรมการบริหารซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทได้สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของ

คณะกรรมการชุดย่อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 
2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ 
2. นายไพบูล ตันกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 
3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 

ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายให้รับผิดชอบ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่
เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2560 นายไพบูล ตันกูล และนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

นอกจากนี้คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้ งสิ้นจ านวน 
2,000,000 บาท) ในการนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็น
บริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากลจึงสามารถจัดท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกันส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็นไปดังนี้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชี  2561 (บาท) รอบปีบัญชี 2560 (บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอ่ืนๆ ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอ่ืนๆ 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 
โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)  

780,000 - 780,000 - 

บริษัทย่อย (ข้อมูลเพื่อทราบ) 1,220,000 - 1,220,000 - 
รวม  2,000,000 - 2,000,000 - 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
11251 และ/หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนายประสิทธิ์   
เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน 780,000  บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
แต่งตั้ งนายสง่า โชคนิติสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  11251 และ/หรือนายไพบูล  
ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4174 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท ไพร้ซ  
วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ านวน 780,000  บาท  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม 
“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท 
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 การประชุมผู้ถือ หุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ ง  ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ    
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น     
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ       
จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” 

ข้อความใหม่  
“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือ หุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ ง  ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ    
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ
หุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุม
เองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น    
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่    
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
คร้ังใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริษัท” 

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท
และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค า 
ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัท
มหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. และการมอบอ านาจ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้         
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระท าได้โดยผูถ้ือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้
เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
ที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายัง
ฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2669-4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494 ,        
0-2243-4124 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือ
หุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของ
บริษัทที่ www.matchinggroup.com 

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561  

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของ
วันประชุม ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100 

  ขอแสดงความนับถือ 
   บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)    
 
 
 (นายภูมิชาย วัชรพงศ์) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    


