
 
หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และการส่งค าถามล่วงหน้า 
 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน)  ( “บริษัท”) มคีวามแน่วแน่และตัง้ใจที่จะปฎบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมายภายใต ้มาตรา 89/28  แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และตระหนักถงึความส าคญัในการปฎบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัอนัเป็น
หนึ่งในนโยบายในการปฎบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัทในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า จงึได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพจิารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ม ี
คณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิัทได้ก าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณากลัน่กรองการเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ และการเสนอบคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนท่ี 1   

คุณสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการ
พิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบยีบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาด ารงต าแหน่ งเป็น 
กรรมการบรษิทั ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี้ 

ผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการตอ้งเป็นผู้ถอืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่
ถอืหุ้นและมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  5 (ห้า)  ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ณ 
วนัทีเ่สนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นทีก่ าหนดดงักลา่วก่อนวนัยื่น
เสนอ 

 
ส่วนท่ี  2  

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั 

(1) การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 
1.1 เรื่องทีจ่ะไมน่ าเสนอเป็นระเบยีบวาระการประชุม 

(1) เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ม ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(2) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(3) เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(4) เรื่องที่ผู้ถอืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรอื ไม่ได้ระบุว่าในการน าเสนอ

วาระนั ้น เ ป็นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา              
หรอืไมส่ามารถตดิต่อผูถ้อืหุน้เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้



 
 

(5) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบถว้นตามทีก่ าหนดในสว่นที ่1 
 
 

1.2 ขัน้ตอนการพจิารณา 
(1) ผู้ถอืหุ้นที่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที่ก าหนดในส่วนที ่1 สามารถเสนอระเบยีบ

วาระการประชุม โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565”  ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้น าส่ง 
“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565” ใหบ้รษิทั
อย่างไมเ่ป็นทางการไดท้างอเีมล nanat@mmsbangkok.com และจดัสง่ตน้ฉบบั
พร้อมหลกัฐานที่ก าหนดในส่วนที่ 3 มายงับรษิัททางไปรษณีย์ภายในวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 ที่ “ฝ่ายเลขานุการบรษิัท  บรษิัท แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่305/12 ซอยสโุขทยั 6 ถนนสโุขทยั แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300.” 

(2) ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ าหนดในสว่น
ที่ 1 เสนอระเบยีบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถอืหุ้นทุกรายตอ้งกรอก
ข้อมูลใน“แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565” 
ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมแบบเสนอระเบยีบวาระการ
ประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 หลกัฐานการถอืหุ้นที่ก าหนดในส่วน  
ที ่3 ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรอือาจสง่เรื่อง
อย่างไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้

(3) ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่ก าหนด
ในสว่นที ่1 เสนอ ระเบยีบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ตอ้ง
จดัท า “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565”    
1 แบบต่อ 1 ระเบยีบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน หรอือาจส่ง
เรื่องอย่างไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้

(4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
(4.1) เรื่องที่ผู้ถอืหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขานุการบรษิัท

จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่
ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 14 
มกราคม 2565 เลขานุการบรษิัทจะส่งหนังสอืแจ้งผู้ถอืหุ้นเพื่อทราบ 
การปิดเรื่อง 

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้อืหุน้ที่มคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามที่ก าหนดในสว่น   
ที่ 1 เลขานุการบรษิัทจะส่งหนังสอืแจง้ผู้ถอืหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
ภายในวนัที ่7 มกราคม 2565 

(4.3) เรื่องทีไ่มเ่ขา้ข่ายตามขอ้ (4.1) หรอื (4.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ  



(5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของระเบยีบวาระการประชุมที่ผู้
ถอืหุน้เสนอซึง่จะตอ้งไม่มลีกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 1 (1.1) เวน้แต่คณะกรรมการ
จะพจิารณาเป็นอย่างอื่น  

(6) เรื่องที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบยีบการประชุมใน
หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ และส าหรบัเรื่อง
ทีไ่มผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและเรื่องตามขอ้ (4), (4.1) และ (4.2) 
บรษิทัจะแจง้เป็นระเบยีบวาระเพือ่ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มระบเุหตุผล
ในการปฏเิสธดว้ย 

(7) ในกรณีหากบรษิัทปฏเิสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถอืหุ้นในข้อ (6) ผู้ถือหุ้น
สามารถมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ชอบ ใหม้กีารบรรจเุรื่องทีถู่กปฏเิสธเป็นวาระการ
ประชุมของผูถ้อืหุ้นได้ โดยบรษิทัจะบรรจุเรื่องดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้
ถอืหุน้ทีบ่รษิทัจะจดัใหม้ขีึน้ในครัง้ถดัไป 

 
(2) การเสนอชื่อบคุคลเพือ่รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 

2.1 คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
บคุคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 
(1) มคีุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั

และ กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีอง
บรษิทั 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
รบัผดิชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย ์(Fiduciary Duty) 

(3) สามารถทุ่มเทอุทศิเวลาได้อย่างเต็มที่ มอีายุที่เหมาะสม มสีุขภาพร่างกายที่ 
แขง็แรง และจติใจทีส่มบรูณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มี
การเตรยีมตวัเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุมเป็นอยา่งด ีมสีว่นร่วมทีส่รา้งสรรค์
ในการประชุม มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกลา้หาญในการแสดงความคดิเหน็
ในทีป่ระชุม และ/หรอื เป็นนักธุรกจิทีม่ชีื่อเสยีง ประวตักิารท างาน และจรยิธรรม
ทีด่งีามและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 

(4) มคีวามรูค้วามสามารถทีส่ าคญัต่อธุรกจิของบรษิทั 
(5) ไมค่วรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัหลายแห่งในขณะเดยีวกนั 
(6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมใิห้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องก าหนดหรอืมลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั
ความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ 

2.2 ขัน้ตอนการพจิารณา 
(1) ผู้ถอืหุ้นที่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ าหนดในส่วนที ่1 สามารถเสนอชื่อบุคคล

เพือ่เป็นกรรมการได ้โดยกรอกขอ้มลูใน“แบบเสนอชื่อบคุคลเพือ่รบัการพจิารณา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อ ไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้
น าส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิัท” ให้บรษิัทอย่างไมเ่ป็นทางการได้ ทางอเีมล nanat@mmsbangkok.com 
และจดัส่งต้นฉบบัพร้อมหลกัฐานที่ก าหนดในส่วนที่ 3 และเอกสารของบุคคลที่



 
 

ได้รบัการเสนอชื่อตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 มายงับรษิัททางไปรษณีย์ ภายใน
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่ “ฝ่ายเลขานุการบรษิัท บรษิัท แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ 
โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทยั 6 ถนนสุโขทยั แขวงดุสติ 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300.” 

(2) ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ าหนดในสว่น
ที ่1  ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มลูใน“แบบเสนอชื่อบคุคลเพือ่รบัการพจิารณา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั” ให้ครบถ้วนพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้
รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิทั” และหลกัฐานการถอืหุน้ที่ก าหนดในสว่นที ่3 ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุด
เดยีวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ และเอกสารของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทุกคนตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 ด้วยหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็น
ทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้

(3) ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่ก าหนด
ในส่วนที่ 1 เสนอบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถอืหุ้นต้องจดัท า“แบบ
เสนอชื่อบคุคลเพือ่รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั” 1 แบบต่อ 
กรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและแนบหลกัฐานที่
ก าหนดในสว่นที ่3 และเอกสารของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุก
คนตามที่ก าหนดในส่วนที ่3 ด้วย หรอือาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนสง่
ตน้ฉบบัตามขอ้ (1) ได ้

(4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 
(4.1) เรื่องที่ผู้ถอืหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง เลขานุการบรษิัท

จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่
ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายใน วันที่ 14 
มกราคม 2565 เลขานุการบรษิทัจะสง่หนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการ
ปิดเรื่อง 

(4.2) หากบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนหรอืมลีักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 2.1 หรือผู้ถอืหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมคีุณสมบตัไิม่
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในสว่นที่ 1 เลขานุการบรษิทัจะส่งหนังสอืแจง้ผู้
ถอืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรื่องภายในวนัที ่ 7  มกราคม  2565 

(4.3) เรื่องทีไ่มเ่ขา้ข่ายตามขอ้ (4.1) หรอื (4.2) เลขานุการบรษิทัจะรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมการใน การประชุมคณะกรรมการ  

(5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอ ทัง้นี้ 
ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ดุ 

(6) บคุคลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจรุายชื่อในระเบยีบวาระการ
ประชุมผู้ถอืหุ้น พร้อมข้อคดิเห็นของคณะกรรมการและบุคคลที่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเป็น
ระเบยีบวาระเพือ่ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มระบเุหตผุลในการปฏเิสธดว้ย 

 



ส่วนท่ี 3  
สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณา

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
1) แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 และ/หรอืแบบเสนอชื่อบคุคล

เพือ่รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 
2) หลกัฐานประกอบ 

2.1 ส าเนาใบหุ้น หรือ หนังสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือ หลกัฐานอื่นจาก ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2.2 หลกัฐานแสดงตน 
กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
กรณนีิตบิคุคล:   ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื 
ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้ง 
ชื่อในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม หรอืแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณา 
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

3) ส าหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสาร 
ประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษา และประวติกิารท างานของบคุคลทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อ และขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั 

 
ส่วนท่ี 4   

การส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี   
แนวทางการให้ผู้ถอืหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า ส าหรบัผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกบัการ

ประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี  สามารถแจง้ข้อมูลหรอืส่งค าถามล่วงหน้าไดท้ี่  “ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั 
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสติ เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300” ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 พรอ้มเอกสารประกอบ ดงันี้ 

1) ชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร และ E-mail (ถา้ม)ี ทีต่ดิต่อไดข้องผูถ้อืหุน้ทีส่ง่ค าถามลว่งหน้า 
2) จ านวนหุน้ของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ถอื 
3) ค าถามทีป่ระสงคจ์ะสอบถาม 
4) ขอ้มลูประกอบการพจิารณาหรอืขอ้มลูอื่นๆทีเ่หน็ว่าจ าเป็น (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้  ผู้ถือหุ้นที่ส่งค าถามล่วงหน้าต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นด้วย และบริษัทสงวนสทิธิท์ ี่จะพจิารณา 

ด าเนินการหรอืงดด าเนินการใดๆ ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั แมท็ช่ิง แมก็ซิไมซ ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
ชื่อ-นามสกุล  ผูเ้สนอ :           
ทีอ่ยู่   :           
โทรศพัท ์  :           
โทรสาร   :           
Email Address  :           
จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง :           
วาระทีข่อเสนอ  :           

           
วตัถุประสงค/์เหตุผล :           

           
              

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอวาระการประชุมนี้ และหลกัฐานการถอืหุน้ ถูกตอ้งและเป็นความ

จรงิทุกประการ 
ลงชื่อ ผูถ้อืหุน้        

(    ) 
วนัที ่     

หมายเหตุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ หรอื หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอื หลกัฐานอืน่จาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.2 หลกัฐานแสดงตน 
1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา ถกูตอ้ง 
1.2.2 กรณีนิตบุิคคล : ส าเนาหนังสือรบัรองนิตบุิคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื

ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ด้ลงชื่อ
ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรอืแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ 

2. ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 อย่างไม่เป็นทางการทางอเีมล 
nanat@mmsbangkok.com และจดัส่งต้นฉบบัพรอ้มหลกัฐานทีก่ าหนด มายงับรษิัททางไปรษณีย์ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ที ่
“ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่305/12 ซอยสุโขทยั 6 ถนนสุโขทยั แขวงดุสติ เขต
ดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300.” 

3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ผู้ถอืหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมเป็นชุด
เดยีวกนัน าส่งใหบ้รษิทั 

 
 
 
 



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

 
ชื่อ-นามสกุล  ผูเ้สนอ :           
ทีอ่ยู่   :           
โทรศพัท ์  :           
โทรสาร   :           
Email Address  :           
จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง :           
 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว       เ ข้ า รั บ
การพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่ว
ให้ความยินยอม และขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 
หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบการพจิารณาคณุสมบตัทิีย่ ื่นมาพรอ้มนี้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 

 
      ลงชื่อ ผูถ้อืหุน้             

  (              ) 
   วนัที ่     

 
นาย / นาง / นางสาว      บุคคลที่ได้ร ับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอชื่อขา้งตน้ ยนิยอมและรบัรองว่าเอกสารประกอบการพจิารณาคุณสมบตัทิีย่ ื่นมาพรอ้มนี้ถูกต้อง
และเป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชื่อ บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ       
(    ) 

วนัที ่     
หมายเหตุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ หรอื หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแห่ง   
     ประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2 หลกัฐานแสดงตน 

1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้ม 
        ลงนามรบัรองส าเนา ถูกตอ้ง 

1.2.2  กรณีนิตบิุคคล      :  ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง    
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมหรอืแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการ 

2. ผูถ้อืหุน้สามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอยา่งไม่เป็นทางการทางอเีมล nanat@mmsbangkok.com 
และจดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มหลกัฐานที่ก าหนด มายงับรษิทัทางไปรษณียภ์ายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่ “ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั แมท็
ชิง่ แมก็ซไิมซ ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทยั 6 ถนนสุโขทยั แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300.” 

3. กรณีที่ผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูถ้ือ
หุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุม และลงชื่อไว้ไป็นหลกัฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดยีวกนัน าส่งใหบ้รษิทั 

4. ส าหรบัการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจ ารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ 
การศกึษาและประวตักิารท างานของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ และขอ้มูลประกอบเพิม่เตมิที่เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ
บรษิทั 


