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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  
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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
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
 
 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการบริษัท 
4. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการบริษัท 
5. นายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน กรรมการบริษัท 
6. นายคมกริช ศิริรัตน์  กรรมการบริษัท 
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซ่ึงเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในคร้ังน้ีครบทั้ง 9 
ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
 
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
2. นางสาวขจี ธนัชปัญเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด  
 
เริ่มการประชุม  
  นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้
มอบหมายให้  คุณชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ร่วมกับ คุณณณฐ สอนสะอาด เลขานุการ
บริษัท (“เลขานุการฯ”)  เป็นผู้ด าเนินการประชุม และช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงด าเนินการ
เก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น  
 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 200 
หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 692,116,894 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 28 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 692,117,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.5481 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว 
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ทั้งหมดของบริษัท (หุนของบริษัทท่ีจําหนายไดแลวมีจํานวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุน) ครบเปนองคประชุม  ทั้งน้ี 
ภายหลังจากเปดประชุมไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มเติม  

 

 จากน้ัน เลขานุการฯ ไดช้ีแจงเก่ียวกับมาตรการและแนวปฏบิัติสําหรับผูเขารวมประชุมภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) โดยบริษัทขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกับ
กรรมการอิสระแทนการเขาประชุมดวยตนเอง ในกรณีที่ผูถือหุนยังประสงคที่จะเขาประชุมดวยตัวเองจะมีมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สรุปได ดังน้ี  
 (1) การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค   
 (2) การดําเนินการตามมาตรการระยะหางทางสังคม หรือ Social Distancing โดยจัดที่น่ังในหองประชุมใหมี
ระยะหางประมาณ 1.5 เมตร ตามประกาศของกรุงเทพมหานครจึงทําใหที่น่ังในหองประชุมมีจํากัด ทั้งน้ี บริษัทไมมี
พื้นที่สําหรับผูติดตาม เม่ือที่น่ังเต็มแลวผูถือหุนที่มาภายหลังจะไมสามารถเขามาในหองประชุมได  
 (3) บริษัทไดทําความสะอาดจุดสัมผัสตางๆ รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอลลางมือไวเพื่อบริการใหแกผูถือหุน 

 (4) ผูถือหุนจะตองสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม  
 (5) บริษัทงดใหบริการอาหาร เคร่ืองดื่ม และของวาง รวมถึงงดการแจกรูปเลมของรายงานประจําป 2563

รวมถึงหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว โดยขอใหผูถือหุนดาวนโหลดทางเว็บไซตของบริษัทแทน 
เพื่อเปนการลดการสัมผัสและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
 

 นอกจากน้ี สําหรับผูถือหุนที่ไมประสงคจะใชไมโครโฟน บริษัทไดจัดเตรียมกระดาษและดินสอเพื่อใหผูถือหุน
เขียนคําถามสงมายังพนักงานของบริษัทแทน และในการประชุมคร้ังน้ีเพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดดังกลาว 
บริษัทจะดําเนินการประชุมใหแลวเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง  
 

 เลขานุการฯ ไดช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ สรุปไดดังน้ี วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7  

ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถอืหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 6 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
และสําหรับวาระที่ 2 เปนวาระเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงมติ ทั้งน้ี บริษัทไดมอบหมายใหนางสาวขจี ธนัชปญเจริญ 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เปนผูชวยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนรวมกับบริษัท โอเจ อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด   
 

 จากน้ัน ประธานฯ เสนอใหเลขานุการฯ ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

  

เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2563 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 1) 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 
2563 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 692,117,094 

เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง (คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

 

เลขานุการฯ ขอใหนายชยานนท อุลิศ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร  รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ตอที่ประชุมผูถือหุน โดยสรุปไดดังน้ี 

 

เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 และขอจํากัดการเดินทางระหวางประเทศในป 

2563 สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท เกียรเฮด จํากัด (“เกียรเฮด”) และบริษัท เดอะ 

สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด (“สตูดิโอพารค”) บริษัทยอยของบริษัทเปนอยางมาก เปนผลให
การเขามาถายทําโฆษณาและภาพยนตรจากตางประเทศลดลงอยางมีนัยสําคัญ อาทิ โฆษณาจาก
ตางประเทศจากป 2562 ประมาณกวา 300 เร่ือง ในป 2563 ลดลงเหลือ 88 เร่ือง และภาพยนตร

ตางประเทศจากเฉลี่ยปละประมาณ 50 เร่ือง เหลือเพียง 7 เร่ือง นอกจากน้ี ผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน ก็ถูกกระทบเชนเดียวกัน ทําใหลูกคาที่จองซ้ือโฆษณาตางลด
คาใชจายและงบประมาณในการจองเวลาโฆษณา เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางมาก จาก
ประการดังกลาว ทําใหรายไดของกลุมบริษัทลดลงจากประมาณ 479 ลานบาทในป 2562 เหลือเพียง
ประมาณ 249 ลานบาทในป 2563  เปนผลใหบริษัทมีผลขาดทุนประจําป 2563 จํานวนประมาณ 
169 ลานบาท 

 

โดยในป 2563 บริษัทไดปรับกลยุทธเพื่อใหทันกับสถานการณปจจุบัน โดยบริษัทปรับลดการลงทุนซ้ือ

อุปกรณ ต างๆ เพื่ อลดค าใชจ าย  และป รับโครงสรางองคกร โดยปรับลดจํานวนบุ คลากร 
และพยายามสรางรายไดเพิ่มเติม โดยอาศัยธุรกิจภายในประเทศในระหวางที่กองถายตางประเทศยังไม
สามารถเขามาถายทําได นอกจากน้ี บริษัทยังมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
อยางเขมงวด ทําใหไดรับความเช่ือม่ันจากลูกคาในประเทศเปนอยางดี 
 

สําหรับแนวโนมในป 2564 สรุปได ดังน้ี 

1.  บริษัทจะมุงเนนขยายตลาดในประเทศมากขึ้นควบคูกับตลาดตางประเทศที่กําลังจะกลับมาถาย
ทําไดหากสถานการณกลับสูสภาวะปกติ 

2.  บริษัทไดศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ใหบริการหรือใหเชาสตูดิโอภายนอก (Outdoor 

Studio)  อาทิ บานเรือนไทย สวน ทะเลสาบ เพื่อเตรียมการรองรับงานละคร ละครชุด (Series) 

ภายในประเทศ 
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3.  บริษัทไดทําการศึกษาและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชพัฒนาอุปกรณเพื่อรองรับลูกคาตางประเทศ 

4.  บริษัทจะบริหารจัดการตนทุนและจัดหาอุปกรณการถายทําโดยคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุน 

 

จากน้ัน นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจงตอที่ประชุมถึงนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัทในปที่ผานมา สรุปไดวา 

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 บริษัทมีการพิจารณาทบทวนเก่ียวกับการปรับโครงสราง
ธุรกิจ รวมถึงแนวทางการปฏิบตัิงานภายในเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสนับสนุนหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี สวนนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันน้ัน  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดพิจารณาและ

เสนอใหแตงตั้งองคกรภายนอก (Outsource) เขามาทําหนาที่กํากับดูแลเพื่อมุงเนนใหบริษัทไดรับการ

รับรองจากโครงการแนวรวมตอตานคอรรัปช่ันของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: 

“CAC”) โดยสรางกรอบการปฏิบัติงานซ่ึงจะตองปฏิบัติงานไดจริงตามสภาพแวดลอมเดิมขององคกร 
นอกจากน้ี บริษัทยังสงเสริมใหผูบริหารทุกคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการตอตานทุจริต
คอรรัปช่ันของบริษัท นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแจงไปยังคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
ใหทราบวาบริษัทกําลังอยูในกระบวนการขอรับการรับรองนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 

 

นอกจากน้ี ฝายงานของประธานเจาหนาที่บริหารก็มีการสื่อสารกับผูบริหารและพนักงานใหรับทราบ
ถึงนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันเชนกัน และมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาทบทวน
นโยบายตางๆ ของบริษัท รวมถึงพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกร
ในปจจุบันซ่ึงคาดวากระบวนการทั้งหมดจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 

 

เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบป 
2563 ที่ผานมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปและรายงานประจําป 
2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  

 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบป 2563 ตามท่ีเสนอทุกประการ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไร
ขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 

  

 เลขานุการฯ ขอใหนางลดาวัลย คุมทรัพย ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจง
รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของ
บริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว และรายงานผูสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดง 
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                 รายการขอมูลประจําปและรายงานประจําป 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  โดยสรุปไดดังน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม                               (หนวย : ลานบาท) 
รายการ 

ป 2563 ป 2562 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ลานบาท % 

สินทรัพยรวม 1,620.69 1,753.77 (133.08) (7.59) 

หน้ีสินรวม 282.11 247.56 34.55 13.96 

สวนของผูถือหุนรวม 1,338.57 1,506.21 (167.64) (11.13) 

 

งบกําไร(ขาดทุน)รวม สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม                         (หนวย : ลานบาท) 
รายการ ป 2563 ป 2562 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ลานบาท % 

รายได 249.75 479.24 (229.49) (47.89) 

   ตนทุน (264.80) (338.06) (73.26) (21.67) 

กําไรขั้นตน (15.05) 141.18 (156.23) (110.66) 

   รายได(คาใชจาย)อื่นๆ 4.85 (1.71) 6.56 383.63 

   คาใชจายขายและบริหาร / ตนทุน
ทางการเงิน  

(182.34) (177.15) 5.19 2.93 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (192.54) (37.68) 154.86 410.99 

   รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 22.69 7.98 14.71 184.34 

   ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - (9.02) 9.02 100.00 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (169.85) (38.72) 131.13 338.66 

  

 จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
(งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 

 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ซ่ึงผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 
ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยเปนเอกฉันทจํานวน 692,117,094 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถอืหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง (คิดเปนรอย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอืหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสยีงจาํนวน 0 

เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจาย        
เงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2563 

 

 เลขานุการฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  นอกจากน้ี ตามนโยบายการ
จายเงิน ปนผลของบริษัทกําหนดใหจายเงินปนผลประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิระหวางงวดบัญชี 
ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินจํานวนน้ันๆ และการจายเงินปนผลน้ันจะตองไมกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของกิจการอยางมีนัยสาํคัญ ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผาน
การตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยูและบริษัทมีโครงการใน
อนาคตซ่ึงจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควร
เสนอตอที่ประชุมดังน้ี  

 

(1)   งดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ 

(2) งดการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563  

 

จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และงดการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 

 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติงดการจดัสรรกําไรเพื่อเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายและงดการจายเงนิปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ตามทีเ่สนอทุก
ประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยเปนเอกฉันทจํานวน 692,117,094 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของ    ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง 
(คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 เลขานุการฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามกฎหมายประกอบกับขอบังคับของบริษัทกําหนดวาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสามและกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกตั้ง 
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                 ใหมอีกได สําหรับกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2564 

มีจํานวน 3 ทาน ไดแก 
 

1. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายคมกริช ศิริรตัน ์   กรรมการ 

3. นายเนล เวนน ์ทอมบส์นั   กรรมการ  

 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ทานซ่ึงเปนกรรมการที่ตองออกตาม
วาระในการประชุมคร้ังน้ีไดออกจากหองประชุมช่ัวคราวและเม่ือลงมติในวาระน้ีเรียบรอยแลวจึงกลับ
เขาหองประชุม  
 

เลขานุการฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปด
โอกาสโดยประกาศผานเว็บไซตของบริษทัตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปน
กรรมการของบริษัทเปนการลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณา
ความเหมาะสม สําหรับการประชุมในคร้ังน้ีไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลใดมายังบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) พิจารณา
แลวมีความเห็นวา กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก (1) นายฉัตรพี  
ตันติเฉลิม (2) นายคมกริช ศิริรัตน และ (3) นายเนล เวนน ทอมบสัน เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู
ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัท และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย จึง
เห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทานขางตน กลับเขาดํารงตําแหนง
อีกวาระหน่ึง 

 

ทั้งน้ี รายนามและประวัติโดยสังเขปและขอมูลการดํารงตําแหนงอื่นๆ ของกรรมการที่ตองออกตาม
วาระทั้ง 3 ทานไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี (สิ่งที่สงมาดวย 3) 

 

จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 

ทานเปนรายบุคคล ไดแก (1) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม (2) นายคมกริช ศิริรัตนและ (3) นายเนล เวนน 
ทอมบสัน กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  
 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระในคร้ังน้ีทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย 1
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                (1)  นายฉัตรพี ตันติเฉลิม  กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

  

  ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยเปนเอกฉันทจํานวน 692,117,094 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 

เสียง (คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 

 (2) นายคมกริช ศิริรัตน   กรรมการ 
 

  ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยเปนเอกฉันทจํานวน 692,117,094  เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 
เสียง (คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 

 (3) นายเนล เวนน ทอมบสัน   กรรมการ 
 

ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยเปนเอกฉันทจํานวน 692,117,094  เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 

เสียง (คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการสําหรับป 2564 

  

เลขานุการฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการสําหรับป  2564 โดยในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนดังกลาว
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาดวยหลักเกณฑที่เก่ียวกับการขยายตัวของ
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งน้ี 
คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2564 โดยมีอัตราเดียวกัน
กับป 2563 ดังน้ี 

 

คาตอบแทนรายเดือน (ตอทาน) 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 

 กรรมการ     30,000  บาท  
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คณะกรรมการชุดยอยอื่น 

 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 

 กรรมการ     20,000  บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะไมได รับ
คาตอบแทนรายเดือน 

 

เบี้ยประชุม (ตอทานตอครั้ง) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 30,000  บาท 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  20,000  บาท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล    30,000 บาท 

 กรรมการบรรษัทภิบาล     20,000 บาท 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ จะไมไดรับเบี้ยประชุม 

 

ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ชุดยอยอื่นซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนในฐานะที่เปนกรรมการดวย  
 

นอกจากน้ี บริษัทไมมีนโยบายการใหผลประโยชนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแกกรรมการ
บริษัท (ทั้งน้ี ไมรวมถึงสวัสดิการที่ใหกับพนักงานทั่วไป) 
 

เลขานุการฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2564 ตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตน โดยใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปนอยางอื่น 

 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซ่ึงมาประชุม อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2564 โดยใหมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาที่
ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปนอยางอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 
692,116,094 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9999 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม) ไม
เห็นดวยจํานวน 0 เสียง (คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม) งดออก
เสียงจํานวน 1,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม) 
และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 2564 

 

 เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีทุกป ทั้งน้ีในการแตงตั้งผูสอบบัญชีสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีคน
เดิมได 
 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดคัดเลือกผูสอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ี 

1. นายสงา โชคนิติสวัสดิ์   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ 

2. นายกฤษณ ชัชวาลวงศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ/หรือ 

3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล       สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 

 

ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นที่สํานักงาน ก.ล.ต . 
ไดใหความเห็นชอบ ซ่ึงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายใหเปนผูสอบ
บัญชีรับผิดชอบเปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงนิของบริษัท และจะเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมเปน
ผูสอบบัญชีรายเดิมท่ีปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของ
บริษัทมาแลวเจ็ดรอบปบัญชีติดตอกัน โดยนายสงา โชคนิติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป พ.ศ. 2560-2563 นายกฤษณ ชัชวาลวงศ และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ยังไมเคยปฏิบัติ
หนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ของ
บริษัทดังกลาวขางตนและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทเปนเงินจํานวน 850,000 บาท 
(ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัทจะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย โดยมีคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 1,310,000 บาท รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งสิ้นจํานวน 
2,160,000 บาท) 
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ในการน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูรับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 และไดปฏิบัติหนาที่เปน
อยางดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนบริษัทที่มีมาตรฐานระดับ
สากล ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 

จากน้ัน เลขานุการฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2564 

 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยเปนเอก
ฉันทจํานวน 692,117,094  เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง (คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสีย
จํานวน 0 เสียง 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

 ประธานฯ กลาวขอบคุณ  
 

 ไมมีผูใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพิ่มเติมตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

ปดประชุมเวลา 14.40 น. 

        

 

   

       ลงช่ือ      นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ประธานที่ประชุม 

                                                                                  (นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง) 
 

  

 

ลงช่ือ       นายณณฐ สอนสะอาด  เลขานุการบริษัท 

                                                                                   (นายณณฐ สอนสะอาด)    

สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย 1

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



สิง่ที่สงมาดวย 3 
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระ 

และบุคคลไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 

 

ชื่อ : นายกมล รัตนไชย 

ตําแหนง : กรรมการ 

 : กรรมการอิสระ 

 : กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 : กรรมการบรรษัทภิบาล 

อายุ : 56 ป 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงต้ัง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณา 

  โดยผานกระบวนการกลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวัง เก่ียวกับ 

  คุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการของบุคคลที่ไดรับการเสนอ 

  ชื่อในครั้งน้ี (ซ่ึงเปนกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา 

  เปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะสรางประโยชน 

  ใหแกบริษัทเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม 

  ตามหลักเกณฑและไมมีลักษณะตองหามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

  จํากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และมีความเปน 

  อิสระในการตัดสินใจ สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไป 

  ตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ จึงเห็นควรแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของ 

  บริษัทตอไป 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง : 11 ป 5 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) 

: CAC SME IA Certification : Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 

: Ethical Leadership Program (ELP) (2562) : IOD 

: Corporate Governance for Executives (CGE) (2562): IOD 

: หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

  (2561) : IOD 

: หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

  (2560) : IOD 

: ประกาศนียบตัร Director Certification Program (2559) : IOD 

: หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (2558) : IOD 
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: ประกาศนียบตัร How to Measure the Success of Corporate  

  Strategy (2556) :IOD  

: ประกาศนีบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy  

  (2555) : IOD 

: ประกาศนียบตัร  Audit Committee Program (2552)  : IOD 

: ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2551) : IOD 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : -ไมมี- 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลังโดยสังเขป  

1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

พ.ย.2553-ปจจุบัน 

 

ม.ค.2556-ปจจุบัน 

ก.ย.2562-ปจจุบัน 

 

พ.ค.2557-ปจจุบัน 

 

 

2554- ปจจุบัน 

: กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 

: กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

: กรรมการบรรษัทภิบาล 

  บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 

: กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จํากัด (มหาชน) 

: กรรมการอิสระ 

  บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัทจํากัด/องคกรอื่น 

พ.ค.2561-ปจจุบัน 

 

มิ.ย.2558-2561 

 

ก.ค.2557-มี.ค.2563 

 

ก.ค.2555-ปจจุบัน 

 

ก.ค.2555-ปจจุบัน 

 

ก.ค.2555-ม.ค.2561 

 

ก .ค. 2555-ธ .ค. 2559 

 

ก .ค. 2555-ธ .ค. 2559 

 

 

: ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

  บริษัท ซุปเปอรริช เคอเร็นซ่ี เอ็กซเชนจ 1965 จํากัด 

: รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน  

  บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จํากัด 

: กรรมการอิสระ  

  บริษัท ไทมแลปส จํากัด 

: กรรมการอิสระ  

  บริษัท เกียรเฮด จํากัด 

: กรรมการอิสระ  

  บริษัท เดอะ สตูดโิอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด 

: กรรมการอิสระ 

  บริษัท คนทําหนังสือ จํากัด 

: กรรมการอิสระ 

  บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จํากัด 

: กรรมการอิสระ 

  บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย 3

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



สิง่ที่สงมาดวย 3 
  

 

การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่น (ไมรวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นท่ี

ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการท่ีแขงขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จํานวน ตําแหนง จํานวน จํานวน 

2 แหง : กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 

  บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป 

: กรรมการอิสระ 

  บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น   

8 แหง - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขารวมประชุมในรอบป 2564 : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง 

: เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 

: เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯและกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง 

 จาก 2 ครั้ง 

: เขารวมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย : ไมมี 

การมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก 

              ตามวาระ 

: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 

              สําหรับป 2565 

สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย 3
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สิง่ที่สงมาดวย 3 
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระ 

และบุคคลไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 

 

ชื่อ : นายภูมิชาย วัชรพงศ 

ตําแหนง : กรรมการ 

 : กรรมการบริหาร 

อายุ : 64 ป 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงต้ัง : กรรมการ 

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

 

: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณา 

  โดยผานกระบวนการกลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวัง เก่ียวกับ 

  คุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการของบุคคลที่ไดรับการเสนอ 

  ชื่อในครั้งน้ี (ซ่ึงเปนกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา 

  เปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะสรางประโยชน 

  ใหแกบริษัทเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม 

  ตามหลักเกณฑและไมมีลักษณะตองหามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

  จํากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ จึงเห็นควรแตงตั้ง 

  เปนกรรมการของบริษัทตอไป 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง :  8 ป 4 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) 

   North Texas State University, U.S.A  

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ :  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program (SEP)       

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

:  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (2551) : IOD 

:  ประกาศนียบตัร Roles of the Chairman Program (2551) : IOD 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)  : 0.0001% 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลังโดยสังเขป  

1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

ม.ค.2557-ปจจุบัน 

พ.ค.2561-ปจจุบัน   

ม.ค.2557-ธ.ค.2562 

ม.ค.2557-พ.ค.2561 

: กรรมการ 

: กรรมการบริหาร 

: ประธานเจาหนาที่บริหาร 

: ประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย 3

บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
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2. บริษัทจํากัด/องคกรอื่น 

พ.ย.2561-พ.ย.2563 

 

พ.ค.2561-ปจจุบัน 

 

มี.ค.2558-ปจจุบัน 

 

ก.ค.2557-มี.ค.2563 

 

พ.ย.2561-ม.ค.2563  

ก.ค.2557-ม.ค.2563 

 

ก.พ.2557-ปจจุบัน 

 

ก.พ.2557-ปจจุบัน 

พ.ย.2560-ธ.ค.2562 

 

ก.พ.2557-ม.ค.2561 

  

มิ.ย.2559-ปจจุบัน 

 

ส.ค.2556-ปจจุบัน 

 

ต.ค.2553-ปจจุบัน 

 

 

: กรรมการ  

  บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอรวิส จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จํากัด 

: กรรมการ  

  บริษัท บานสวยกรุป (สุราษฎรธานี) จํากัด 

: กรรมการ  

  บริษัท ไทมแลปส จํากัด 

: ประธานกรรมการ 

: กรรมการ 

  บริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท เดอะ สตูดโิอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด 

: กรรมการ 

: ประธานเจาหนาที่บริหาร 

  บริษัท เกียรเฮด จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท คนทําหนังสือ จํากัด 

: ที่ปรึกษา 

  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร โปรแอนด เซอรวิส จํากัด 

: กรรมการ  

  บริษัท ทีวี ดิจิตอล เอชอาร จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด   

การเขารวมประชุมในรอบป 2564 : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 13 ครั้ง 

: เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย : ไมมี 

การมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก 

              ตามวาระ 

: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 

              สําหรับป 2565 

สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย 3
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การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่น (ไมรวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นท่ี

ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการท่ีแขงขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จํานวน ตําแหนง จํานวน จํานวน 

- - 11 แหง - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย 3

บริิษััท แม็็ทชิ่ิ�ง แม็็กซิิไม็ซิ์ โซิลููชิ่ั�น จำกัด (ม็หาชิ่น)
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สิง่ที่สงมาดวย 3 
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระ 

และบุคคลไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 

 

ชื่อ : ดร.เยาวลักษณ พูลทอง 

ตําแหนง : กรรมการ 

 : กรรมการบริหาร 

อายุ : 61 ป 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงต้ัง : กรรมการ 

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

 

: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณา 

  โดยผานกระบวนการกลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวัง เก่ียวกับ 

  คุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการของบุคคลที่ไดรับการเสนอ 

  ชื่อในครั้งน้ี (ซ่ึงเปนกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา 

  เปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี อันจะสรางประโยชน 

  ใหแกบริษัทเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม 

  ตามหลักเกณฑและไมมีลักษณะตองหามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

  จํากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ จึงเห็นควรแตงตั้ง 

  เปนกรรมการของบริษัทตอไป 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง :  4 ป – เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ  

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

  The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย 

: หลักสูตร Master of International Business Administration –     

  Exchange Program , Waseda University ประเทศญี่ปุน 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Director Certification Program : IOD 

: หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : -ไมมี- 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลังโดยสังเขป  

1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

  เม.ย.2561-ปจจุบัน  

  ก.ค.2561-ปจจุบัน   

: กรรมการ 

: กรรมการบริหาร 

  บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)  
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2. บริษัทจํากัด/องคกรอื่น 

มิ.ย.2563-ปจจุบัน 

 

เม.ย.2562-ปจจุบัน 

 

เม.ย.2562-ปจจุบัน 

 

เม.ย.2562-ธ.ค.2563 

เม.ย.2562-มี.ค.2564 

ม.ค.2564-ธ.ค.2564 

 

ก.ย.2561-ปจจุบัน 

 

พ.ค.2560- ส.ค.2562 

 

เม.ย.2560-ปจจุบัน 

 

เม.ย.2560-ธ.ค.2560 

 

พ.ค. 2558- ปจจุบัน 

เม.ย.2557-ปจจุบัน 

 

ม.ค.2557-ปจจุบัน 

 

ส.ค.2556-ปจจุบัน 

 

: กรรมการ 

  บริษัท เกียรเฮด จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส 

: กรรมการผูจัดการ 

: กรรมการ 

: ที่ปรึกษา 

  บริษัท กรุงเทพโทรทัศนละวิทยุ จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท ซิกเนเจอร เอเจนซี 

: กรรมการ 

  บริษัท มีเดีย นาว จํากัด 

: กรรมการ  

  บริษัท มีเดีย ซีน จํากัด  

: กรรมการ 

  บริษัท เรเซอรฟส แอนด พารทเนอร 

: ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

: กรรมการ 

  บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร โปร แอนด เซอรวิส จํากัด 

: กรรมการ 

  บริษัท ทีวีดิจิตอล เอชอาร 

 

การเขารวมประชุมในรอบป 2564 : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง 

: เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย : ไมมี 

การมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก 

              ตามวาระ 

: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 

              สําหรับป 2565 
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การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่น (ไมรวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นท่ี

ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการท่ีแขงขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จํานวน ตําแหนง จํานวน จํานวน 

- - 11 แหง - 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษทัฯ จะตองเปนกรรมการที่มีคุณสมบตัิ ดังตอไปน้ี 

(ก)  ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ  บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการ

อิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

(ข)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ

ผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่น  

คําขออนุญาตตอสํานักงาน ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือ  

ที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  

(ค)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้ งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น  ผูบ ริหาร ผูถือ หุนรายใหญ   

ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท

ยอย 

(ง)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ ง  

ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

นอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปน

ผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ

คํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่

เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันที่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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(จ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญ หรือ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่ มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี   

ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัด

อยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

(ฉ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ  

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ  

ผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขอ

อนุญาตตอสํานักงาน 

(ช)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ  

ผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(ซ)  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

(ฌ)  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษทัขางตน เปนเกณฑที่เทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน 
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คําชี้แจงวิธกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และหลกัฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2565 

 

 

ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หนังสือมอบฉันทะ (ถา

มี) และหลักฐานซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของบริษัท      

แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 

 

1.  เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ 

ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

 

 2.  กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน

และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2  สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนได 

            ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

2.3  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา พรอม

สําเนาเอกสารดังกลาวซ่ึงผูรับมอบฉันทะลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 กรณีนิติบุคคล 

 1.  กรณีผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคล

ธรรมดา 

1.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนออกใหไมเกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความ

แสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือ

หุน 

 

 2.  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน

และลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว ซ่ึงเปน

ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
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2.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนออกใหไมเกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

ตามท่ีไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1 

กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 พรอม

สําเนาเอกสารดังกลาวซ่ึงผูรับมอบฉันทะลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 3.  กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนังสื อ มอบฉั นท ะแบบ  ค . ( ซ่ึ งส ามารถดาวน โหลด ได จ าก เว็บ ไซต ขอ งบ ริษั ทที่  

www.matchinggroup.com) ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมี

อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ 

และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว (ในกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะแตงตัง้ผูรับ

มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.) 

ข.  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) ซ่ึงลงนามโดยผูมีอาํนาจกระทําการแทนของคัสโตเดยีน (Custodian) ตามท่ีไดจด

ทะเบียนไว 

ค.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกใหไมเกิน 6 

เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจดทะเบียนไวและมีขอความแสดงใหเห็น

วาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัส

โตเดียน (Custodian) 

ง.  สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึง

เปนผูมอบฉันทะตามขอ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2  เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน 

ก.  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 

ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนอายุไมเกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

ค.  สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะตามขอ 

1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
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3.3  เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 

 

ทั้งน้ี เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบ

มาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 

 4. กรณีผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณีมอบ

ฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3.) 

ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1. หรือ 2. ขางตน แลวแตกรณี โดยเอกสารที่

จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย

และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล โดยมีอายุของการรับรองไมเกิน 6 เดือน 

 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว และได

เผยแพรหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไวบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.matchinggroup.com ซ่ึงหนังสือ

มอบฉันทะแตละแบบมีลักษณะดังน้ี 

•  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

•  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

•  แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังน้ี 

(1)  ผูถือหุนอื่นๆ นอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบ ก. หรือแบบ ข. เทาน้ัน สวนผูถือหุนที่เปนผู

ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช 

แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แตทั้งน้ี ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบ

เดียวเทาน้ัน 

(2)  มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท 

(ตามเอกสารที่แนบ) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือ

ผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 

(3)  ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย 

(4)  สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 หรือกอนเวลาเร่ิมการ

ประชุมอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเร่ิมประชุม 

 

ทั้งน้ี ผูถือหุนจะตองมอบฉนัทะเทากับจาํนวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแตกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 
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(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
หมายเหตุ 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระท าได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ หรือ

ผ่านทางอีเมล corporate_secretary@mmsbangkok.com ก่อนเร่ิมการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเร่ิมการ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 
 ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ 
 
3.  กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง หรือ ตั้งแต่เวลา  

9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน

หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมน้ี 
 
4.  กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงซ่ึง  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน

ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซ่ึงใช้หนังสือ

มอบฉันทะ แบบ ค. 
(2)  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่

ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 
 

2. วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
 

  ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังน้ี 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นทีละคร้ังจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้

เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่าน้ัน 
(3)  ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุมา 
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3.  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
 •  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม 
 •  กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับน้ันก าหนด  
 
 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียง  

  ช้ีขาด 
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองน้ัน

เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะน้ันออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได้  
 

4.  กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 
 การนับคะแนนเสียงจะกระท าทันที และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่

ประชุมทราบทุกวาระ 
 *กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 
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ขอบังคับบรษิัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 

 ขอ 15. ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ

ดังตอไปน้ี 

  (1) ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 

  (2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวา

กรรมการคนอื่น ๆ ไมได 

  (3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับ

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้ง

ในลํ าดั บถั ด ล งมามีคะแนนเสี ย งเท ากัน เกินจํ านวนที่ จ ะพึ ง มีห รือพึ ง เลื อ กตั้ ง  

ในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 

 ขอ 16. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะตองพนจากตําแหนง  

ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดี 1 ใน 3 ใหกรรมการในจํานวนใกลเคียงที่สุดกับจํานวน 

1 ใน 3 ออกจากตําแหนง 

  ในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด การออกจาก

ตําแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอ ๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู

ออกจากตําแหนง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนที่

ตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก ทั้ ง น้ี กรรมการ  

ที่ออกตามวาระน้ัน ๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได 

 

  ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับ

แตวันสิ้นรอบปบัญชีของบริษัท 

   การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน

หนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ

จากผูถือหุน 

   ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ผูถือหุน

ทั้งหลายซ่ึงเขาช่ือกัน หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วัน

นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการ 

เรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม

สมควร 
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   ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสาม  

คร้ังใด จํานวนผูถือหุนซ่ึงมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี ผูถือหุนตามวรรคสามตอง

รวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในคร้ังน้ันใหแกบริษัท 

 

 ขอ 30. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมทั้งรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ือง

ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และ

จัด ส งใหผู ถื อ หุ นและนายทะเบี ยนทราบ ไม น อยกว า 7 วัน  ก อนวันประชุม และโฆษ ณ าคํ าบอกกล าว 

นัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  

  ใหคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนผูกําหนดวัน เวลา  และสถานที่ที่ประชุมผู

ถือหุน ซ่ึงสถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนน้ันตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา 

หรือจังหวัดใกล เคียงกับท่ีตั้ งของสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการ  

เห็นวาเหมาะสม 

 

 ขอ 31. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตน 

ในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลงลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตาม

แบบที่นายทะเบียนกําหนด 

  หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ  

ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

 

 ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย

กวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม 

  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมงจํานวน 

ผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่ กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะ  

ผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน 

รองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ัง

หลังน้ีไมบังคับวาตองครบองคประชุม 

 

 ขอ 33. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุนในกรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถ 

เขารวมประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

ถา ไม มีรองประธานกรรมการหรือ มีแต ไมสามารถเข ารวมประชุม หรือ ไมสามารถปฏิบั ติหน าที่ ได ก็ ให  

ที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงซ่ึงไดเขารวมประชุมเปนประธานที่ประชุม 
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 ขอ 34. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของ

บริษัทวาดวยการประชุม และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่ กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแต  

ทีป่ระชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

 

 ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และผูถือหุนคนใดมี

สวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงที่ประชุมจะไดลงมติ ผูน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยในขอน้ัน เวนแตการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและ 

ที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเปนไปตามที่ประธานในที่

ประชุมกําหนด 

 

 ขอ 36. มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

  (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

   (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

   (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ

บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

   (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

   (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 

   (ฉ) การออกหุนกู 

   (ช) การควบบริษัท 

   (ซ) การเลิกบริษัท 

 

 ขอ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพงึกระทํามีดงัน้ี 

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอทีป่ระชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของ

บริษัทในรอบปที่ผานมา 

  (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน 

  (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 

  (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  (5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบญัชี 

  (6) กิจการอื่น ๆ  
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 ขอ 43. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของ

คณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจายเงินปนผลระหวางกาล และการจายเงินปนผลตองจายจากเงินกําไรเทาน้ัน 

  การจายเงินปนผลน้ันใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ

ลงมติ แลวแตกรณี ทั้งน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันทาง

หนังสือพิมพเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันดวย  

 

 ขอ 47. บริษัทตองจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน 

  นอกจากทุนสํารองดังกลาวคณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุน

สํารองอื่นตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินการของบริษัทดวยก็ได 

 

 ขอ 51. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ

บริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนน้ี โดย

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 

 ขอ 54. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัททุกป โดยในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

 

 ขอ 55. ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได แตตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ  

ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท 
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รายนามและประวตัิกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
 
 
ชื่อ : นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 69 ป ี

ที่อยู ่ : 256 ซอยสขุุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110 

ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร 

: ไม่มี  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Marshall University , USA. 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - Ethical Leadership Program (ELP 17/2019) (2562) :IOD 
- Role of the Chairman Program (2560) : IOD 
- Director Certification Program (2556) :IOD 
- Role of the Compensation Committee (2550) : IOD 
- Director  Accreditation Program (2550) : IOD 
- Audit  Committee Program (2547) :IOD 
- ประกาศนียบตัร หลักสูตรผู้บริหารระดับสงู  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 6) (2551) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท : ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้ งทางตรงและทางอ้อม 
วาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 

: วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
ส าหรับ ปี 2565 

 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระท่ีได้ รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหาก 
ผู้ รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการตามที่ ได้ รับมอบฉันทะ ผู้ถือ หุ้นที่ได้ รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิด าเนินคดีตาม 
กฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ 
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รายนามและประวตัิกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
 
 
ชื่อ :        นายฉัตรพ ีตันตเิฉลิม 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 59 ป ี

ที่อยู ่ : 2 ซอยศรีสงวน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
ระหว่างผูบ้รหิาร 

: ไม่มี  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาการเงิน 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market  
  Intermediaries (2/2558) : IOD 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (48/2548) : IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท : ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้ งทางตรงและทางอ้อม 
วาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 

: วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ     
ส าหรับ ปี 2565 

 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระท่ีได้ รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหาก 
ผู้ รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการตามที่ ได้ รับมอบฉันทะ ผู้ถือ หุ้นที่ได้ รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิด าเนินคดีตาม 
กฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ 
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แผนที�แสดงสถานที�จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2 5 6 5     
ณ หอ้งราชดําเนนิ 

        โรงแรมรอยลัปร ิ�นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 
  เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100  
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แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 
(แบบที�กาํหนดรายการตา่ง ๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. ���� 

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 
      เขียนที� ...................................................................................... 
      Written at 
 
                วนัที� .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 
(1) ขา้พเจา้ .......................................................................... ....................... สญัชาติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยูบ่า้นเลขที� ........................................... ถนน .................................................................. ตาํบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 
อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ....................................... ........................ รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ ์โซลูชั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ� นรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................... ................ เสียง ดงันี�  
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           
หุน้สามญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... ............................. เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 
หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................... ............................. เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมายเหตุขอ้ �) 
Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please 

use details in Remark No.4                                                                                                                      

(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี 
                           age                                       years, 

        อยูบ่า้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง.... ........................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์............ ............. หรือ 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                             age                                         years, 
        อยูบ่า้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง.... ........................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.. ....................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                            age                                        years, 
        อยูบ่า้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง.... ........................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.. ...........................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     Duty Stamp 20 Baht 
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 
 

ในวนัที� 27 เมษายน 2565 เวลา  10.00 น.      ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ� นเซส หลานหลวง เลขที�  269 ถนน

หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
to be held on  27 April 2022 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 

Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 
  
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�งนี�  ดงันี�  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 
 (1)   วาระที� 1    เรื�อง        พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� เมื�อวนัที� �� เมษายน 

2564 

 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Shareholder’ Meeting 
for the year 2021 held on 28 April 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
  วาระที�  2 เรื�อง   พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ����   

Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 
  

 หมายเหตุ วาระนี�เป็นเรื�องที�รายงานเพื�อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 
 

 วาระที�      3  เรื�อง พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกาํไร

ขาดทุน) ของบริษัท สาํหรบัปีบัญชี สิ� นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 ซึ�งผ่านการตรวจ 

สอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 
   Agenda Item 3  Subject  To consider and approve the Financial Statements and the Statement of 

Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect 
of the fiscal year ended as at 31 December 2021 which have been audited by the 
certified auditor and acknowledge the Auditor’s report  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วาระที�  4 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติังดการจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  และงดการ

จา่ยเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 
 Agenda Item  4 Subject To consider and approve no appropriation of profit as the legal reserve and no 

dividend payment from the operating results of the year 2021 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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 วาระที�   5 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
  Agenda Item 5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 การแตง่ตั�งกรรมการทั�งชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 การแตง่ตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ชื�อกรรมการ นายกมล รตันไชย 

 The director’s name    Mr.Kamol Ratanachai 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ชื�อกรรมการ นายภูมิชาย วชัรพงศ ์
 The director’s name   Mr. Poomchai Wacharapong 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื�อกรรมการ ดร.เยาวลกัษณ์ พลูทอง 

 The director’s name    Yaowalak Poolthong ,PhD 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วาระที�        6 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปี ���� 

 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022        

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

 วาระที�          7  เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรบั 

ปี ���� 

Agenda Item 7    Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 
remuneration for the year 2022      

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

 วาระที�        8  เรื�อง  พิจารณาเรื�อง อื�น ๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item  8  Subject To consider other matters (if any).      
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
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  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี�  ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไมถู่กตอ้ง

 และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 
 as a shareholder. 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุม 

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แตก่รณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ  

ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form  shall 
be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

     ลงชื�อ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
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หมายเหตุ : 
1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั�งกรรมการ สามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที� มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

4. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ�งของบรษิทั ดงันี�เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ 

(1) นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง หรือ 

(2)  นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม 

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� �) 

Remarks : 

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  
the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 
may use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 

4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mr.Akarat Na Ranong or 
(2) Mr.Chatrapee Tantixalerm 
(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6) 
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ               บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ ์โซลูชั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� 
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 
 
ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น.      ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ� นเซส หลานหลวง เลขที�  269 ถนน

หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
to be held on  27 April 2022 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 

Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 
 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�น  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

----------------------------------------- 
  (1)  วาระที� ........ เรื�อง ...................................................................................................................... .......... 
      Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วาระที� ........ เรื�อง ...................................................................................................................... .......... 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 

                         Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
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 (2)  วาระที� .........       เรื�อง   เลือกตั�งกรรมการ (ตอ่) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
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