MMS-AC65/005
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท อนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล และกาหนดการประชุมสามัญผู้ถ ือ หุ้น
ประจาปี 2565

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติท่สี าคัญของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 ประชุมเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของ
บริษัทเลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สรุปได้ดงั นี้
1.

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ด เสร็ จ (งบดุ ล และงบก าไรขาดทุ น ) ส าหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้มมี ติอนุ มตั ิรบั รองและผ่านการตรวจสอบของผู้ส อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว
รวมทัง้ รับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี

2.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั เิ รื่องดังต่อไปนี้
(ก) งดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนส ารองตามกฎหมายเนื่อ งจากบริษัทยังมีผลขาดทุ น สะสม
และ
(ข) งดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังมีผ ล
ขาดทุนสะสม

3.

มีมติให้เสนอต่ อ ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถ ือ หุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง
3.1 นายกมล รัตนไชย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.2 นายภูมชิ าย วัชรพงศ์
กรรมการ
3.3 ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
กรรมการ

4.

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
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ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่ าน)
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
60,000 บาท
กรรมการ
30,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ประธานกรรมการ
30,000 บาท
กรรมการ
20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษั ท ภิบ าล จะไม่ ไ ด้ ร ับ
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบีย้ ประชุม (ต่อท่ านต่อครัง้ )
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
20,000 บาท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
30,000 บาท
กรรมการบรรษัทภิบาล
20,000 บาท
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุม
ปั จจุบนั บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรณีทค่ี ณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการด้วย
5.

มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายสง่า โชคนิตสิ วัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่ 11251 ,นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5016 และนายกรรณ
ตัณฑวิรตั น์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 10456 ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด และ/หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2565 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2565 จานวน
850,000 บาท (ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยด้วย
โดยมีคา่ สอบบัญชีของบริษทั ย่อยจานวน 1,310,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทงั ้ สิน้ จานวน 2,160,000
บาท)

6.

มีมติอนุ มตั ใิ ห้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ
ห้อ งราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้ อ มปราบ
กรุงเทพฯ 10100 เพือ่ พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน
2564
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564
พิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
กาไรขาดทุน) ของบริษทั สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้วและรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
พิจารณาและอนุ มตั งิ ดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
พิจารณาและอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565
พิจารณาและอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 (Record
Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565
7.

อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารพิจารณาเปลีย่ นวันเวลา สถานทีป่ ระชุม วันปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิร่วมประชุม (Record Date) และ/หรือวิธกี ารจัดการประชุม
ตามที่พจิ ารณาเห็นชอบ กรณีท่เี ป็ นความจาเป็ นสมควร เพื่อปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันโรคระบาด
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามประกาศของหน่ วยงานรัฐ
บริษทั ฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสีย่ งในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19 ) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถอื หุ้นและผู้ท่เี ข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้กาหนด
มาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
ตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบตั ติ ามมาตรการและ
แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน)

( นายชยานนท์ อุลศิ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
มาตราการและแนวทางปฏิ บตั ิ ตนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
กรณี การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดาเนิน
อย่ างต่ อ เนื่อ ง บริษัท แม็ท ชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) มีความห่ ว งใยต่อ
สถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ติ นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
ดังนี้
1. ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิ ดอาการแสตมป์ จานวน 20 บาท และเอกสารประกอบมายังฝ่ าย
กฎหมายและเลขานุ การบริษทั ของ บริษทั แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 305/12
ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-26694200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494 ทัง้ นี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้ า โดยผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า สามารถกระทาได้
ผ่านช่องทางดังนี้
2.1 ส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี corporate_secretary@mmsbangkok.com
3. กรณีท่ผี ู้ถอื หุน้ ยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทาความเข้าใจ
มายังผู้ถอื หุน้ ถึงแนวทางการดาเนินการจัดประชุมของบริษทั เพื่อป้ องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
3.1 บริษทั จะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทัง้ นี้ ใน
กรณีทต่ี รวจพบผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งหรือผูท้ ม่ี อี าการเกีย่ วกับทางเดินหายใจ บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
อนุ ญาตให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามเสีย่ งดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม
(ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือกรรมการอิสระของ
บริษทั เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้น
ระยะห่าง 1.5 เมตร
3.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นงั ่ โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทีเ่ หมาะสม โดย
เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ ย่างน้อย 1.5 เมตร ซึง่ จะทาให้มจี านวนทีน่ งั ่ ในห้องประชุมจากัดและ
เมือ่ ทีน่ งั ่ ทีจ่ ดั ให้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ อื หุน้ จะไม่สามารถเข้าพืน้ ทีก่ ารประชุมเพิม่ เติมได้ จึงขอ
ความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษทั แทน
การเข้าร่วมประชุม
3.3 ดาเนินการทาความสะอาดสถานทีจ่ ดั การประชุมและจุดสัมผัสต่างๆ และบริการเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือก่อนเข้าห้องประชุมและภายในห้องประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม
เตรียมหน้ ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ เข้าร่วมการประชุม
3.4 บริ ษทั งดบริ การอาหาร งดเสิ รฟ์ ชา กาแฟและของว่าง งดรับประทานอาหารในบริ เวณ
จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทัง้ นี้
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บริ ษทั งดแจกรายงานประจาปี 2564 หนังสือเชิ ญประชุม แบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลด
การสัมผัสสิ่ งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุก
ท่ าน
3.5 หากสถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อไป หรือมีขอ้ กาาหนดจากหน่ วยงานราชการเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการจัดประชุมผูถ้ อื หุ้น บริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั
(www.matchinggroup.com)
ทัง้ นี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็ นจานวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัด
กรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทั ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
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