
หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 
การเสนอชื%อบคุคลเพื%อรบัการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และการส่งคาํถามล่วงหน้า 

 
บรษิัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั �น จํากดั (มหาชน)  (“บรษิัท”) มคีวามแน่วแน่และตั %งใจที�จะปฎิบตัิให้

เป็นไปตามกฎหมายภายใต ้มาตรา 89/28  แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั %ง
ที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และตระหนักถงึความสาํคญัในการปฎบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัอนัเป็น
หนึ�งในนโยบายในการปฎบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดขีองบรษิทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้และชื�อกรรมการล่วงหน้า จงึได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื�องเพื�อพจิารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัท และเสนอชื�อบุคคลที�มี
คณุสมบตัเิหมาะสมเพื�อรบัการพจิารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้ากอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัไดก้าํหนดขั %นตอนและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณากลั �นกรองการเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ และการเสนอบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาเลอืกตั %งเป็นกรรมการ ดงัต่อไปนี% 
 
ส่วนที% 1   

คุณสมบติัของผู้ถือหุ้นที% มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื%อบุคคลเพื%อรับการ
พิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

ผู้ถือหุ้นที�จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็น 
กรรมการบรษิทั ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี% 

ผูถ้อืหุน้ที�จะเสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื�อกรรมการตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้คนหนึ�งหรอืหลายคนซึ�ง
ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  5 (หา้)  ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทั %งหมดของบรษิทั ณ 
วนัที�เสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื�อกรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนที�กาํหนดดงักล่าวก่อนวนัยื�น
เสนอ 

 
ส่วนที%  2  

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื%อบุคคลเพื%อรบัการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั 

(1) การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 
1.1 เรื�องที�จะไมนํ่าเสนอเป็นระเบยีบวาระการประชมุ 

(1) เรื�องที�กําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั %งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

(2) เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที�กํากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขอ้บงัคบั มตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ 

(3) เรื�องที�บรษิทัไดด้าํเนินการแลว้ 
(4) เรื�องที�ผูถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรอื ไม่ไดร้ะบุว่าในการนําเสนอ

วาระนั %น เ ป็นเรื� องที�จ ะ เสนอเพื� อทราบ เพื�ออนุมัติ  หรือ เพื�อพิจารณา              
หรอืไมส่ามารถตดิต่อผูถ้อืหุน้เพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิได ้

(5) เรื�องที�เสนอโดยผูถ้อืหุน้ที�มคีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามที�กาํหนดในสว่นที� 1 
 



 
1.2 ขั %นตอนการพจิารณา 

(1) ผูถ้อืหุน้ที�มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที�กําหนดในส่วนที� 1 สามารถเสนอระเบยีบ
วาระการประชุม โดยกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563”  ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้นําส่ง 
“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563” ใหบ้รษิทั
อย่างไม่เป็นทางการไดท้างโทรสารหมายเลข 02-243-4124  (ระบุฝา่ยนักลงทนุ
สมัพนัธ์) และจดัสง่ตน้ฉบบัพรอ้มหลกัฐานที�กาํหนดในสว่นที� 3 มายงับรษิทัทาง
ไปรษณีย์ภายในวันที� 31 ธันวาคม 2562 ที� “ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท    
แมท็ชิ�ง แมก็ซไิมซ์ โซลูชั �น จํากดั (มหาชน)  เลขที� 305/12 ซอยสุโขทยั 6 ถนน
สโุขทยั แขวงดุสติ เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300.” 

(2) ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที�กาํหนดในส่วน
ที� 1 เสนอระเบยีบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอก
ขอ้มลูใน“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563” 
ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมแบบเสนอระเบยีบวาระการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 หลกัฐานการถอืหุน้ที�กําหนดในส่วน  
ที� 3 ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรอือาจส่งเรื�อง
อยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้

(3) ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที�กาํหนด
ในสว่นที� 1 เสนอ ระเบยีบวาระการประชมุมากกว่า 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ตอ้ง
จดัทํา “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563”    
1 แบบต่อ 1 ระเบยีบวาระพรอ้มลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานใหค้รบถ้วน หรอือาจส่ง
เรื�องอยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้

(4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลั �นกรองในเบื%องตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
(4.1) เรื�องที�ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบรษิัท

จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที� 10 มกราคม 2563 โดยหากผู้ถือหุ้น           
ไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที� 20 
มกราคม 2563 เลขานุการบรษิัทจะส่งหนังสอืแจ้งผู้ถือหุ้นเพื�อทราบ 
การปิดเรื�อง 

(4.2) เรื�องที�เสนอโดยผูถ้อืหุน้ที�มคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามที�กาํหนดในส่วน   
ที� 1 เลขานุการบรษิทัจะส่งหนังสอืแจ้งผูถ้ือหุน้เพื�อทราบการปิดเรื�อง
ภายในวนัที� 10 มกราคม 2563 

(4.3) เรื�องที�ไมเ่ขา้ขา่ยตามขอ้ (4.1) หรอื (4.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมการในการประชมุคณะกรรมการ  

(5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของระเบยีบวาระการประชมุที�ผู้
ถอืหุน้เสนอซึ�งจะตอ้งไม่มลีกัษณะเขา้ขา่ยตามขอ้ 1 (1.1) เวน้แต่คณะกรรมการ
จะพจิารณาเป็นอยา่งอื�น  

(6) เรื�องที�ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบยีบการประชุมใน
หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ และสาํหรบัเรื�อง
ที�ไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและเรื�องตามขอ้ (4), (4.1) และ (4.2) 



บรษิทัจะแจง้เป็นระเบยีบวาระเพื�อทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มระบุเหตุผล
ในการปฏเิสธดว้ย 

(7) ในกรณีหากบรษิัทปฏิเสธการบรรจุเรื�องที�เสนอโดยผู้ถือหุ้นในขอ้ (6) ผู้ถือหุ้น
สามารถมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั %งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ชอบ ใหม้กีารบรรจุเรื�องที�ถูกปฏเิสธเป็นวาระการ
ประชุมของผูถ้อืหุน้ได ้โดยบรษิทัจะบรรจุเรื�องดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้
ถอืหุน้ที�บรษิทัจะจดัใหม้ขี ึ%นในครั %งถดัไป 

 
(2) การเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 

2.1 คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
บุคคลที�ไดร้บัเสนอชื�อเป็นกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี% 
(1) มคีุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจํากดั

และ กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละการกาํกบัดูแลกจิการที�ดขีอง
บรษิทั 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที�กรรมการด้วยความ
รบัผดิชอบ ความระมดัระวงัและความซื�อสตัย ์(Fiduciary Duty) 

(3) สามารถทุ่มเทอุทศิเวลาได้อย่างเต็มที� มอีายุที�เหมาะสม มสีุขภาพร่างกายที� 
แขง็แรง และจติใจที�สมบรูณ์ สามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ มี
การเตรยีมตวัเป็นการล่วงหน้ากอ่นการประชมุเป็นอยา่งด ีมสีว่นรว่มที�สรา้งสรรค์
ในการประชุม มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกลา้หาญในการแสดงความคดิเหน็
ในที�ประชมุ และ/หรอื เป็นนกัธุรกจิที�มชีื�อเสยีง ประวตักิารทาํงาน และจรยิธรรม
ที�ดงีามและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 

(4) มคีวามรูค้วามสามารถที�สาํคญัต่อธุรกจิของบรษิทั 
(5) ไมค่วรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัหลายแหง่ในขณะเดยีวกนั 
(6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมใิห้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามที�หน่วยงานราชการที�

เกี�ยวข้องกําหนดหรือมีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะได้รบั
ความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการที�มมีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ 

2.2 ขั %นตอนการพจิารณา 
(1) ผูถ้อืหุน้ที�มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที�กาํหนดในส่วนที� 1 สามารถเสนอชื�อบุคคล

เพื�อเป็นกรรมการได ้โดยกรอกขอ้มลูใน“แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณา
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื�อ ไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้
นําส่ง “แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิทั” ใหบ้รษิทัอย่างไม่เป็นทางการได้ ทางโทรสารหมายเลข 02-243-4124 
(ระบุฝา่ยนักลงทุนสมัพนัธ์) และจดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มหลกัฐานที�กาํหนดในสว่นที� 
3 และเอกสารของบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อตามที�กําหนดในส่วนที� 3 มายงั
บรษิทัทางไปรษณีย์ ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ที� “ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 
บรษิทั แมท็ชิ�ง แมก็ซไิมซ ์โซลชูั �น จาํกดั (มหาชน)   เลขที� 305/12 ซอยสโุขทยั 
6 ถนนสโุขทยั แขวงดุสติ เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300.” 

(2) ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที�กาํหนดในส่วน
ที� 1  ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มลูใน“แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณา



ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้
รวบรวมแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิทั” และหลกัฐานการถอืหุน้ที�กาํหนดในส่วนที� 3 ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุด
เดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ และเอกสารของบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อเป็น
กรรมการทุกคนตามที�กําหนดในส่วนที� 3 ด้วยหรืออาจส่งเรื�องอย่างไม่เป็น
ทางการกอ่นสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้

(3) ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที�กาํหนด
ในส่วนที� 1 เสนอบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจดัทํา“แบบ
เสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั” 1 แบบต่อ 
กรรมการ 1 คน พร้อมลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานที�
กาํหนดในส่วนที� 3 และเอกสารของบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการทุก
คนตามที�กําหนดในส่วนที� 3 ด้วย หรอือาจส่งเรื�องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่ง
ตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้

(4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลั �นกรองในเบื%องตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
(4.1) เรื�องที�ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบรษิัท

จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที� 10 มกราคม 2563 โดยหากผู้ถือหุ้น           
ไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที� 20 
มกราคม 2563 เลขานุการบรษิทัจะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื�อทราบการ
ปิดเรื�อง 

(4.2) หากบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนหรอืมลีกัษณะ
ต้องห้ามตามขอ้ 2.1 หรอืผู้ถือหุ้นที�เสนอชื�อกรรมการมีคุณสมบัติไม่
ครบถว้นตามที�กาํหนดในส่วนที� 1 เลขานุการบรษิทัจะส่งหนังสอืแจ้งผู้
ถอืหุน้เพื�อทราบการปิดเรื�องภายในวนัที�  10  มกราคม  2563 

(4.3) เรื�องที�ไมเ่ขา้ขา่ยตามขอ้ (4.1) หรอื (4.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมการใน การประชมุคณะกรรมการ  

(5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของบุคคลที�ไดร้บัการเสนอ ทั %งนี% 
คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นที�สดุ 

(6) บุคคลที�ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื�อในระเบยีบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอ้คดิเห็นของคณะกรรมการและบุคคลที�ไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเป็น
ระเบยีบวาระเพื�อทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มระบุเหตุผลในการปฏเิสธดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที% 3  
สรปุเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื%อบุคคลเพื%อรบัการพิจารณา

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
1) แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 และ/หรอืแบบเสนอชื�อบุคคล

เพื�อรบัการพจิารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 
2) หลกัฐานประกอบ 

2.1 สําเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย์หรือ หลักฐานอื�นจาก ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2.2 หลกัฐานแสดงตน 
กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
กรณีนิตบิุคคล:   สาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื 
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามที�ไดล้ง 
ชื�อในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม หรอืแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณา 
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

3) สําหรับการเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสาร 
ประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก ่การศกึษา และประวติกิารทาํงานของบุคคลที�ไดร้บัการ
เสนอชื�อ และขอ้มลูประกอบเพิ�มเตมิที�เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั 

 
ส่วนที% 4   

การส่งคาํถามล่วงหน้าเกี%ยวกบัการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี   
แนวทางการให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้า สําหรบัผู้ถือหุ้นที�ประสงค์จะส่งคําถามล่วงหน้าเกี�ยวกบัการ

ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี  สามารถแจง้ขอ้มูลหรอืส่งคําถามล่วงหน้าไดท้ี� “ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ บรษิทั 
แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั �น จํากัด (มหาชน) เลขที� 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรงุเทพมหานคร 10300” ไดต้ั %งแต่บดันี%จนถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 พรอ้มเอกสารประกอบ ดงันี% 

1) ชื�อ ที�อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail (ถา้ม)ี ที�ตดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ที�สง่คาํถามล่วงหน้า 
2) จาํนวนหุน้ของบรษิทัที�ผูถ้อืหุน้ถอื 
3) คาํถามที�ประสงคจ์ะสอบถาม 
4) ขอ้มลูประกอบการพจิารณาหรอืขอ้มลูอื�นๆที�เหน็ว่าจาํเป็น (ถา้ม)ี 
ทั %งนี%  ผู้ถือหุ้นที�ส่งคําถามล่วงหน้าต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทสงวนสทิธิ \ที�จะพจิารณา 

ดาํเนินการหรอืงดดาํเนินการใดๆ ตามที�บรษิทัเหน็สมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
บริษทั แมท็ชิ%ง แมก็ซิไมซ ์โซลูชั %น จาํกดั (มหาชน) 

 
ชื�อ-นามสกลุ  ผูเ้สนอ :           
ที�อยู ่   :           
โทรศพัท ์  :           
โทรสาร   :           
Email Address  :           
จาํนวนหุน้ที�ถอืครอง :           
วาระที�ขอเสนอ  :           

           
วตัถุประสงค/์เหตุผล :           

           
              

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอวาระการประชุมนี% และหลกัฐานการถอืหุน้ ถูกตอ้งและเป็นความ

จรงิทกุประการ 
ลงชื�อ ผูถ้อืหุน้        

(    ) 
วนัที�     

หมายเหตุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปนี% 

1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ หรอื หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื�นจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

1.2 หลกัฐานแสดงตน 
1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา ถูกตอ้ง 
1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ

สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามที�ไดล้งชื�อ
ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพิจารณาดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการ 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถสง่แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสาร
ที�หมายเลข 02-243-4124 (ระบุ ฝา่ยนักลงทุนสมัพนัธ)์ และจดัส่งต้นฉนับพรอ้มหลกัฐานที�กําหนด มายงับรษิทัทางไปรษณียภ์ายใน
วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ที� “ฝา่ยนักลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั แมท็ชิ�ง แมก็ซไิมซ์ โซลูชั �น จํากดั (มหาชน) เลขที� 305/12 ซอยสุโขทยั 6 
ถนนสโุขทยั แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300.” 

3. กรณีที�ผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื�อไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมเป็นชุด
เดยีวกนันําสง่ใหบ้รษิทั 

 
 
 
 
 



แบบเสนอชื%อบคุคลเพื%อพิจารณาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
บริษทั แมท็ชิ%ง แมก็ซิไมซ ์โซลูชั %น จาํกดั (มหาชน) 

 
ชื�อ-นามสกลุ  ผูเ้สนอ :           
ที�อยู ่   :           
โทรศพัท ์  :           
โทรสาร   :           
Email Address  :           
จาํนวนหุน้ที�ถอืครอง :           
 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื�อ นาย / นาง / นางสาว       เ ข้ า รั บ
การพจิารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั แมท็ชิ�ง แมก็ซไิมซ ์โซลชูั �น จาํกดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าว
ให้ความยินยอม และขอรบัรองว่าข้อความในแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัท 
หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบการพจิารณาคณุสมบตัทิี�ยื�นมาพรอ้มนี%ถกูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ 

 
      ลงชื�อ ผูถ้อืหุน้             

  (              ) 
   วนัที�     

 
นาย / นาง / นางสาว      บุคคลที�ได้ร ับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ
ตามที�ผูถ้อืหุน้เสนอชื�อขา้งตน้ ยนิยอมและรบัรองว่าเอกสารประกอบการพจิารณาคุณสมบตัทิี�ยื�นมาพรอ้มนี%ถูกตอ้ง
และเป็นความจรงิทกุประการ 

ลงชื�อ บุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อ       
(    ) 

วนัที�     
หมายเหตุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปนี% 

1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ หรอื หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรพัยแห่ง   
     ประเทศไทย หรอื บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
1.2 หลกัฐานแสดงตน 

1.2.1 กรณบุีคคลธรรมดา  : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้ม 
        ลงนามรบัรองสาํเนา ถูกตอ้ง 

1.2.2  กรณนีิตบุิคคล      :  สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง    
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอีํานาจลงนามที�ได้ลงชื�อในแบบเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมหรอืแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาดาํรงตําแหน่ง เป็นกรรมการ 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถส่งแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อพจิารณาดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัอย่างไมเ่ป็นทางการทางโทรสารที�หมายเลข 02-243-4124 
(ระบุฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ)์ และจดัส่งตน้ฉนบัพรอ้มหลกัฐานที�กาํหนด มายงับรษิทัทางไปรษณยี์ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ที� “ฝา่ยนกั
ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั �น จํากัด (มหาชน) เลขที� 305/12 ซอยสุโขทยั 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300.” 

3. กรณีที�ผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผูถ้อื
หุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม และลงชื�อไวไ้ป็นหลกัฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดยีวกนันําส่งใหบ้รษิทั 

4. สําหรบัการเสนอชื�อบุคคลเพื�อรบัการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพจิารณาด้านคุณสมบตัิ ได้แก่ 
การศกึษาและประวตักิารทํางานของบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อ และขอ้มลูประกอบเพิ�มเตมิที�เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ
บรษิทั 


