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MMS-AC58/009       
 

วันที่ 1 เมษายน 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 

2. รายงานประจ าปี 2557 ซึง่ประกอบด้วยส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการ 

3. รายนามและประวัติโดยสงัเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ รวมทัง้นิยาม
กรรมการอิสระ 

4. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวัน
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

5. ข้อบงัคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนใน
การประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

7. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

8. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษทั แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จดั
ประชมุใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ณ ห้องจามจุรี 
บอลลมู เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทมุวัน ปร๊ินเซส เลขที่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดังต่อไปนี ้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2557 เมื่ อวันท่ี 14 
ตุลาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดย
มีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ไว้อย่างถูกต้อง จึง
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทส าหรับรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557 โดยได้
จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทัง้นี ้เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
และเห็นภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษัทโดยสรุป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2557 

หมายเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและ
งบก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และข้อบงัคับของบริษัทซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว เพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนมุติั จงึขอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2557 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชทีี่ได้รับอนญุาตแล้วและ
ควรรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และ
ข้อบงัคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 นอกจากนี ้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณ
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดในการใช้เงิน
จ านวนนัน้ ๆ  และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของกิจการ
อย่างมีนยัส าคัญ   

 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว) บริษัทมีก าไรสทุธิเป็นเงินจ านวน 46,977,520  บาท คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผล ดังนี ้
 
1. จดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 2,438,876 บาท 

โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้วบริษัทมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2557 จ านวน 46,977,520   บาท) 

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนด
รายชือ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที ่12 พฤษภาคม 
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2558 และให้รวบรวมรายชือ่ผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมและก าไรสทุธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.055 บาทต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 29,239,641.81 บาทโดยการจา่ยเงินปันผลจะ
ด าเนินการในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2558   

ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ข้อมลูเปรียบเทียบเงินปันผลจา่ยในปีที่ผา่นมาเป็นดังนี ้
(งบการเงินเฉพาะบริษทั) 

รายละเอียดเงินปันผล 
 

ประจ าปี 
2557 (ปีท่ีเสนอ) 

ประจ าปี 
2556 

ก าไรสทุธิ (บาท) 46,977,520 65,941,514 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 531,629,851 471,607,290 
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น  (บาท /หุ้น) 0.055 0.10 
จ านวนเงินปันผลที่จ่ายประมาณ (บาท) 29,239,641.81 47,160,729 
อัตราการจ่ายปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 62.24  71.52 

   

(งบการเงินรวม) 
รายละเอียดเงินปันผล 

 
ประจ าปี 

2557 (ปีท่ีเสนอ) 
ประจ าปี 
2556 

ก าไรสทุธิ (บาท) 29,361,789 78,523,849 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 531,629,851 471,607,290 
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น  (บาท /หุ้น) 0.055 0.10 
จ านวนเงินปันผลที่จ่ายประมาณ (บาท) 29,239,641.81 47,160,729 
อัตราการจ่ายปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 99.58 60.06 

    

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติัการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ  .2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามัญใหญ่ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึง่ในสาม และกรรมการผู้ พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตัง้
ใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี  ประธานกรรมการ 
2. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์  กรรมการ 
3. นายณัฐวฒุิ เภาโบรมย ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ความเหมาะสมส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายงับริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท
เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย จงึเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการ
ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งตามอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้รายนามและประวัติโดยสงัเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน รวมทัง้นิยาม
กรรมการอิสระได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึง่  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการส าหรับปี 2558 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
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ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ดังนี ้
 
1.ค่าตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการ  
     ประธานกรรมการ 60,000 บาท 
     กรรมการ  30,000 บาท 
คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน  

     ประธานกรรมการ 30,000 บาท 
     กรรมการ  20,000 บาท 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้
คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะที่เป็นกรรมการด้วย 

  
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 
จ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาททัง้นีก้ารจัดสรรค่าบ าเหน็จให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก าหนด 
 
ข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี ้               

  (หน่วย : บาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558          

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2557 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน :   
    คณะกรรมการ   
    -ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
    -กรรมการ 30,000 30,000 
    คณะกรรมการชดุย่อย   
    -ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
    -กรรมการ 20,000 20,000 
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการ

ด าเนินงานของปีที่ผา่นมา 
1,500,000 3,000,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ปี 2558 และค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส าหรับปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี ทัง้นี ้ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสามารถแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้บุคคลดังต่อไปนี  ้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 และ/หรือ 
2. นายไพบูล ตันกูล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 

ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
มอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบ
บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดต่อกัน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) 
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม 2558 ของบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นเงินจ านวน 765,000 บาท 
และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจ านวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทัง้สิน้
จ านวน 2,000,000 บาท 

โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีเม่ือเปรียบเทียบกันส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 เป็นไปดังนี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2558 (บาท) รอบปีบัญชี 2557 (บาท) 

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่นๆ 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ 
โซลูชั่น  จ ากัด  (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

2,000,000 - 1,700,000 - 

รวม  2,000,000 - 1,700,000 - 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตัง้นายขจรเกียรติ  
อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 และ/หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 4298 และ /หรือนางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4906 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และ/หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืน
ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยโดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทจ านวน 765,000 บาท และค่าสอบบญัชี
ของบริษัทย่อยจ านวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีทัง้สิน้จ านวน 2,000,000 บาท 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 การขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระท าได้โดยผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลกัฐานที่ต้องใช้เพ่ือการประชมุผู้ ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามค า
ชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและ
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ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและลงมติแทน ผู้ ถือหุ้น
สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะท่ีได้แนบมานีแ้ละส่งหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 
บาทพร้อมด้วยเอกสารประกอบมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น 
จ ากัด  (มหาชน) เลขที่  305/10 ซอยสุโขทัย  6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-6543-6, 0-2669-4200-9 หมายเลข
โทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทัง้นี ้ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2558 

ในกรณีการมอบฉันทะให้คสัโตเดียนเป็นผู้ รับฝากและดูแลหลกัทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วม
ประชมุแทนผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ง
สามารถdownload ได้จาก website ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com 

อนึง่ คณะกรรมการของบริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวม
รายชื่อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 
มีนาคม 2558 

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ของวันประชมุ ณ ห้องจามจรีุ บอลลมู เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 
เลขที่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330  

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
    บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

        

 
 (นายภมิูชาย วัชรพงศ์) 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 


