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ค ำชี้แจงวิธกีำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบยีน และหลกัฐำนที่ตอ้งน ำมำแสดงในวันประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565 
 

 
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ (ถ้า

มี) และหลักฐานซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท      
แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 
 
1.  เอกสำรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 

 2.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ 

            ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.3  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา พร้อม

ส าเนาเอกสารดังกล่าวซ่ึงผู้รับมอบฉันทะลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 กรณีนิติบุคคล 

 1.  กรณีผู้มีอ านาจกระท าการแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคล

ธรรมดา 
1.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือ
หุ้น 

 
 2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ ซ่ึงเป็น
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 พร้อม
ส าเนาเอกสารดังกล่าวซ่ึงผู้รับมอบฉันทะลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนังสื อ มอบฉั นท ะแบบ  ค . (ซ่ึ งส ามารถดาวน์ โหลด ได้ จ าก เว็บ ไซต์ ขอ งบ ริษั ทที่  
www.matchinggroup.com) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้ผู้รับ
มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.) 

ข.  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดยีน (Custodian) ตามท่ีได้จด
ทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็น
ว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัส
โตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึง
เป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2  เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น 
ก.  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 
ข.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองส าเนา

ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 
1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
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3.3  เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
 

ทั้งน้ี เอกสารที่จัดท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของค าแปล 
 

 4. กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบ
ฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3.) 

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่
จัดท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตอ้งของค าแปล โดยมีอายุของการรับรองไม่เกิน 6 เดือน 

 
2.  วิธีกำรมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.matchinggroup.com ซ่ึงหนังสือ
มอบฉันทะแต่ละแบบมีลักษณะดังน้ี 
•  แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
•  แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
•  แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังน้ี 
(1)  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่าน้ัน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบ
เดียวเท่ำน้ัน 

(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
(ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือ
ผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 หรือก่อนเวลาเร่ิมการ
ประชุมอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเร่ิมประชุม 

 
ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

http://www.matchinggroup.com/
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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 
 


