
หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และการส่งค าถามล่วงหน้า 

 
บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  (“บรษิทั”) มคีวำมแน่วแน่และตัง้ใจทีจ่ะปฎิบตัใิห้

เป็นไปตำมกฎหมำยภำยใต ้มำตรำ 89/28  แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรปฎบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนัอนัเป็น
หนึ่งในนโยบำยในกำรปฎิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเสนอระเบยีบ
วำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้และชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ จงึได้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อพจิำรณำ
บรรจุเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คณุสมบตัเิหมำะสมเพือ่รบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำกอ่นกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัได้ก ำหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำกลัน่กรองกำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม ใหญ่
สำมญัผูถ้อืหุน้ และกำรเสนอบุคคลเพือ่รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนท่ี 1   

คุณสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการ
พิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่ งเป็น 
กรรมกำรบรษิทั ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมกำรตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลำยคนซึ่ง
ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  5 (หำ้)  ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ณ 
วนัทีเ่สนอระเบยีบวำระกำรประชมุหรอืเสนอชื่อกรรมกำร และเป็นผูถ้อืหุน้ตำมสดัส่วนทีก่ ำหนดดงักล่ำวก่อนวนัยื่น
เสนอ 

 
ส่วนท่ี  2  

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั 

(1) กำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุ 
1.1 เรือ่งทีจ่ะไมน่ ำเสนอเป็นระเบยีบวำระกำรประชมุ 

(1) เรื่องที่ก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

(2) เรื่องทีข่ดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่ำงๆ ของหน่วยงำน
รำชกำรหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

(3) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
(4) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่ถูกต้อง หรอื ไม่ไดร้ะบุว่ำในกำรน ำเสนอ

วำระนั ้น เ ป็นเรื่ องที่จะ เสนอเพื่ อทรำบ เพื่ออ นุมัติ  หรือ เพื่ อพิจำรณำ              
หรอืไมส่ำมำรถตดิต่อผูถ้อืหุน้เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

(5) เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตำมทีก่ ำหนดในสว่นที ่1 
 



 
1.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมทีก่ ำหนดในส่วนที ่1 สำมำรถเสนอระเบยีบ
วำระกำรประชุม โดยกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมใหญ่
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564”  ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้น ำส่ง 
“แบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564” ใหบ้รษิทั
อยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรไดท้ำงโทรสำรหมำยเลข 02-243-4124  (ระบุฝ่ำยนักลงทุน
สมัพนัธ)์ และจดัสง่ตน้ฉบบัพรอ้มหลกัฐำนทีก่ ำหนดในส่วนที ่3 มำยงับรษิทัทำง
ไปรษณีย์ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ที ่ “ ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ บรษิทั    
แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน)  เลขที ่305/12 ซอยสุโขทยั 6 ถนน
สโุขทยั แขวงดุสติ เขตดุสติ กรงุเทพมหำนคร 10300.” 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนัและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดในส่วน
ที ่1 เสนอระเบยีบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร ผูถ้อืหุน้ทุกรำยตอ้งกรอก
ขอ้มูลใน“แบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564” 
ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมแบบเสนอระเบยีบวำระกำร
ประชุมใหญ่สำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 หลกัฐำนกำรถือหุน้ทีก่ ำหนดในส่วน  
ที ่3 ของผูถ้อืหุน้ทกุรำยเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำร หรอือำจส่งเรื่อง
อยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรกอ่นสง่ตน้ฉบบัตำมขอ้ (1) ได ้

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนด
ในสว่นที ่1 เสนอ ระเบยีบวำระกำรประชมุมำกกว่ำ 1 ระเบยีบวำระ ผูถ้อืหุน้ตอ้ง
จดัท ำ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564”    
1 แบบต่อ 1 ระเบยีบวำระพรอ้มลงชื่อไว้เป็นหลกัฐำนใหค้รบถ้วน หรอือำจส่ง
เรือ่งอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรกอ่นสง่ตน้ฉบบัตำมขอ้ (1) ได ้

(4) เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย 
(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบรษิัท

จะแจ้งผู้ถือหุ้นภำยในวันที่ 11 มกรำคม 2564 โดยหำกผู้ถือหุ้น           
ไม่ด ำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภำยในวันที ่        
22 มกรำคม 2564 เลขำนุกำรบรษิทัจะส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทรำบ 
กำรปิดเรือ่ง 

(4.2) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตำมทีก่ ำหนดในส่วน   
ที ่1 เลขำนุกำรบรษิทัจะส่งหนังสอืแจ้งผู้ถอืหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่อง
ภำยในวนัที ่11 มกรำคม 2564 

(4.3) เรือ่งทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยตำมขอ้ (4.1) หรอื (4.2) เลขำนุกำรบรษิทัจะรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรในกำรประชมุคณะกรรมกำร  

(5) คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของระเบยีบวำระกำรประชุมทีผู่้
ถอืหุน้เสนอซึง่จะตอ้งไม่มลีกัษณะเขำ้ขำ่ยตำมขอ้ 1 (1.1) เวน้แต่คณะกรรมกำร
จะพจิำรณำเป็นอยำ่งอืน่  

(6) เรื่องทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบยีบกำรประชุมใน
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมกำร และส ำหรบัเรื่อง
ทีไ่มผ่ำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรและเรื่องตำมขอ้ (4), (4.1) และ (4.2) 



บรษิทัจะแจง้เป็นระเบยีบวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มระบุเหตุผล
ในกำรปฏเิสธดว้ย 

(7) ในกรณีหำกบรษิัทปฏิเสธกำรบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในขอ้ (6) ผู้ถือหุ้น
สำมำรถมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ชอบ ใหม้กีำรบรรจุเรื่องทีถู่กปฏเิสธเป็นวำระกำร
ประชุมของผูถ้อืหุน้ได้ โดยบรษิทัจะบรรจุเรื่องดงักล่ำวเป็นวำระในกำรประชุมผู้
ถอืหุน้ทีบ่รษิทัจะจดัใหม้ขี ึน้ในครัง้ถดัไป 

 
(2) กำรเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทั 

2.1 คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำร 
บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่เป็นกรรมกำรตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงันี้ 
(1) มคีุณสมบตัถิูกตอ้งและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยบรษิทัมหำชนจ ำกดั

และ กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีอง
บรษิทั 

(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำม
รบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงัและควำมซื่อสตัย ์(Fiduciary Duty) 

(3) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ มอีำยุที่เหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยที ่
แขง็แรง และจติใจทีส่มบรูณ์ สำมำรถเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มี
กำรเตรียมตัวเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มีส่วนร่วมที่
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มคีวำมตรงไปตรงมำ มคีวำมกล้ำหำญในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็ในทีป่ระชุม และ/หรอื เป็นนักธุรกจิทีม่ชี ื่อเสยีง ประวตักิำรท ำงำน 
และจรยิธรรมทีด่งีำมและไดร้บักำรยอมรบัจำกสงัคม 

(4) มคีวำมรูค้วำมสำมำรถทีส่ ำคญัต่อธุรกจิของบรษิทั 
(5) ไมค่วรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัหลำยแหง่ในขณะเดยีวกนั 
(6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมมใิห้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมที่หน่วยงำนรำชกำรที่

เกี่ยวข้องก ำหนดหรอืมีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบั
ควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุน้ 

2.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดในส่วนที ่1 สำมำรถเสนอชื่อบุคคล

เพือ่เป็นกรรมกำรได ้โดยกรอกขอ้มลูใน“แบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบักำรพจิำรณำ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทั” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อ ไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้
น ำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
บรษิทั” ใหบ้รษิทัอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ ทำงโทรสำรหมำยเลข 02-243-4124 
(ระบุฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์) และจดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มหลกัฐำนทีก่ ำหนดในส่วนที ่
3 และเอกสำรของบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อตำมที่ก ำหนดในส่วนที่ 3 มำยงั
บรษิทัทำงไปรษณีย ์ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ที ่“ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) เลขที ่305/12 ซอยสุโขทยั 6 
ถนนสโุขทยั แขวงดุสติ เขตดุสติ กรงุเทพมหำนคร 10300.” 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนัและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดในส่วน
ที ่1  ผูถ้อืหุน้ทกุรำยตอ้งกรอกขอ้มลูใน“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำ



ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทั” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้
รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
บรษิทั” และหลกัฐำนกำรถอืหุน้ทีก่ ำหนดในส่วนที ่3 ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นชุด
เดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำร และเอกสำรของบุคคลทีไ่ด้รบักำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำรทุกคนตำมที่ก ำหนดในส่วนที่ 3 ด้วยหรืออำจส่งเรื่องอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรกอ่นสง่ตน้ฉบบัตำมขอ้ (1) ได ้

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนด
ในส่วนที่ 1 เสนอบุคคลเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ถอืหุ้นต้องจดัท ำ“แบบ
เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทั” 1 แบบต่อ 
กรรมกำร 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วนและแนบหลักฐำนที่
ก ำหนดในส่วนที ่3 และเอกสำรของบุคคลทีไ่ด้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทุก
คนตำมทีก่ ำหนดในส่วนที ่3 ด้วย หรอือำจส่งเรื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนส่ง
ตน้ฉบบัตำมขอ้ (1) ได ้

(4) เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำร โดย 
(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขำนุกำรบรษิัท

จะแจ้งผู้ถือหุ้นภำยในวันที่ 11 มกรำคม 2564 โดยหำกผู้ถือหุ้น           
ไม่ด ำเนินกำรแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภำยใน วันที ่         
22 มกรำคม 2564 เลขำนุกำรบรษิทัจะส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทรำบ
กำรปิดเรือ่ง 

(4.2) หำกบุคคลทีไ่ด้รบักำรเสนอชื่อมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนหรอืมลีกัษณะ
ต้องห้ำมตำมข้อ 2.1 หรอืผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมกำรมคีุณสมบตัิไม่
ครบถว้นตำมทีก่ ำหนดในส่วนที ่1 เลขำนุกำรบรษิทัจะส่งหนังสอืแจง้ผู้
ถอืหุน้เพือ่ทรำบกำรปิดเรือ่งภำยในวนัที ่ 11  มกรำคม  2564 

(4.3) เรือ่งทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยตำมขอ้ (4.1) หรอื (4.2) เลขำนุกำรบรษิทัจะรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรใน กำรประชมุคณะกรรมกำร  

(5) คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอ ทัง้นี้ 
ค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรถอืเป็นทีส่ดุ 

(6) บุคคลทีผ่ำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุรำยชือ่ในระเบยีบวำระกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอ้คดิเห็นของคณะกรรมกำรและบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตำมข้อ (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเป็น
ระเบยีบวำระเพือ่ทรำบในกำรประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มระบุเหตุผลในกำรปฏเิสธดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนท่ี 3  
สรปุเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
1) แบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุใหญส่ำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 และ/หรอืแบบเสนอชื่อบุคคล

เพือ่รบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทั 
2) หลกัฐำนประกอบ 

2.1 ส ำเนำใบหุ้น หรือ หนังสือรบัรองจำกบริษัทหลักทรพัย์หรือ หลักฐำนอื่นจำก ตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2.2 หลกัฐำนแสดงตน 
กรณีบุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
กรณีนิตบิุคคล:   ส ำเนำหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื 
ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมทีไ่ดล้ง 
ชื่อในแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม หรอืแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำ 
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 

3) ส ำหรับกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ให้แนบเอกสำร 
ประกอบกำรพจิำรณำด้ำนคุณสมบตั ิได้แก่ กำรศกึษำ และประวติกิำรท ำงำนของบุคคลทีไ่ด้รบั
กำรเสนอชือ่ และขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรบรษิทั 

 
ส่วนท่ี 4   

การส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี   
แนวทำงกำรให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ส ำหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกบักำร

ประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี  สำมำรถแจ้งขอ้มลูหรอืส่งค ำถำมล่วงหน้ำไดท้ี่ “ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ บรษิทั 
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทยั แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรงุเทพมหำนคร 10300” ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 พรอ้มเอกสำรประกอบ ดงันี้ 

1) ชือ่ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสำร และ E-mail (ถำ้ม)ี ทีต่ดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ทีส่ง่ค ำถำมล่วงหน้ำ 
2) จ ำนวนหุน้ของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ถอื 
3) ค ำถำมทีป่ระสงคจ์ะสอบถำม 
4) ขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำหรอืขอ้มลูอืน่ๆทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็น (ถำ้ม)ี 
ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งค ำถำมล่วงหน้ำต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทสงวนสิทธิท์ี่จะพจิำรณำ 

ด ำเนินกำรหรอืงดด ำเนินกำรใดๆ ตำมทีบ่รษิทัเหน็สมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษทั แมท็ช่ิง แมก็ซิไมซ ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
ชือ่-นำมสกลุ  ผูเ้สนอ :           
ทีอ่ยู ่   :           
โทรศพัท ์  :           
โทรสำร   :           
Email Address  :           
จ ำนวนหุน้ทีถ่อืครอง :           
วำระทีข่อเสนอ  :           

           
วตัถุประสงค/์เหตุผล :           

           
              

 
ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้ควำมในแบบเสนอวำระกำรประชมุนี้ และหลกัฐำนกำรถอืหุน้ ถูกตอ้งและเป็นควำม

จรงิทกุประกำร 
ลงชือ่ ผูถ้อืหุน้        

(    ) 
วนัที ่     

หมำยเหตุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐำนกำรถอืหุน้ ไดแ้ก่ ส ำเนำใบหุน้ หรอื หนงัสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอื หลกัฐำนอื่นจำก
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

1.2 หลกัฐำนแสดงตน 
1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็น

ชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ ถูกตอ้ง 
1.2.2 กรณีนิติบุคคล : ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมที่ไดล้งชื่อ
ในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 

2. ผูถ้อืหุน้สำมำรถสง่แบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 อย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำร
ที่หมำยเลข 02-243-4124 (ระบุ ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ)์ และจดัส่งต้นฉนับพรอ้มหลกัฐำนที่ก ำหนด มำยงับรษิทัทำงไปรษณียภ์ำยใน
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ที่ “ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทยั 6 
ถนนสโุขทยั แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหำนคร 10300.” 

3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน และรวบรวมเป็นชุด
เดยีวกนัน ำสง่ใหบ้รษิทั 

 
 
 
 
 



แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
บริษทั แมท็ช่ิง แมก็ซิไมซ ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
ชือ่-นำมสกลุ  ผูเ้สนอ :           
ทีอ่ยู ่   :           
โทรศพัท ์  :           
โทรสำร   :           
Email Address  :           
จ ำนวนหุน้ทีถ่อืครอง :           
 
ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคข์อเสนอชือ่ นำย / นำง / นำงสำว       เ ข้ ำ รั บ
กำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยบุคคลดงักล่ำว
ให้ควำมยินยอม และขอรบัรองว่ำข้อควำมในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบ ริษัท 
หลกัฐำนกำรถอืหุน้ และเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำคณุสมบตัทิีย่ ืน่มำพรอ้มนี้ถกูตอ้งและเป็นควำมจรงิทกุประกำร 

 
      ลงชือ่ ผูถ้อืหุน้             

  (              ) 
   วนัที ่     

 
นำย / นำง / นำงสำว      บุคคลที่ได้ร ับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร
ตำมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอชื่อขำ้งตน้ ยนิยอมและรบัรองว่ำเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำคุณสมบตัทิีย่ ื่นมำพรอ้มนี้ถูกตอ้ง
และเป็นควำมจรงิทกุประกำร 

ลงชือ่ บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่       
(    ) 

วนัที ่     
หมำยเหตุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนดงัต่อไปนี้ 

1.1 หลกัฐำนกำรถอืหุน้ ไดแ้ก่ ส ำเนำใบหุน้ หรอื หนงัสอืรบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแห่ง   
     ประเทศไทย หรอื บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
1.2 หลกัฐำนแสดงตน 

1.2.1 กรณบีุคคลธรรมดำ  : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (กรณเีป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้ม 
        ลงนำมรบัรองส ำเนำ ถูกตอ้ง 

1.2.2  กรณนีิตบิุคคล      :  ส ำเนำหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง    
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมทีไ่ดล้งชื่อในแบบเสนอระเบยีบ
วำระกำรประชุมหรอืแบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่ง เป็นกรรมกำร 

2. ผูถ้อืหุน้สำมำรถส่งแบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่พจิำรณำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่หมำยเลข 02-243-4124 
(ระบุฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ)์ และจดัส่งตน้ฉนบัพรอ้มหลกัฐำนทีก่ ำหนด มำยงับรษิทัทำงไปรษณีย์ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ที ่“ฝ่ำยนัก
ลงทุนสมัพันธ์ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร 10300.” 

3. กรณทีีผู่ถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเ ป็นกรรมกำร ผูถ้อื
หุน้ทุกรำยตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม และลงชือ่ไว้ไป็นหลกัฐำน และรวบรวมเป็นชุดเดยีวกนัน ำส่งใหบ้รษิทั 

4. ส ำหรบักำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ให้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจ ำรณำด้ำนคุณสมบตัิ ได้แก่ 
กำรศกึษำและประวตักิำรท ำงำนของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ และขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร
บรษิทั 


