(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C.)

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
(For foreign shareholders appointing custodian in Thailand)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Ref : Notification of Business Develop Department Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

--------------------เขียนที่ .....................................................................................................
Written at

วันที่ ................เดือน ...................................... พ.ศ. .............................
Date

(1)

Month

Year

ขาพเจา ...................................................................................................... สัญชาติ ....................................................
I/We

nationality

อยูบานเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตําบล/แขวง ......................................................
Address

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย ...................................................
District

Province

Postal Code

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหกับ....................................................................................................................
As Custodian for

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Who being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..........................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
as follows:

shares and having the right to vote equal to

votes

หุนสามัญ ..................................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากัน.....................................................เสียง
ordinary share

shares and having the right to vote equal to

หุนบุริมสิทธิ ..................................................................หุน
preference share

(2)

votes

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากัน.....................................................เสียง

shares and having the right to vote equal to
votes

ขอมอบฉันทะให

(ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โปรดใชขอมูลตามหมายเหตุขอ 5)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the
proxy, please use details in Remark No.5)

(1) ..................................................................................................................................... อายุ ....................................... ป
age

years,

อยูบานเลขที่ ...............................ถนน .................................................................... ตําบล/แขวง..................................................................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ..................................................จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย ..................................................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(2) ..................................................................................................................................... อายุ ....................................... ป
age

years,

อยูบานเลขที่ ...............................ถนน .................................................................... ตําบล/แขวง..................................................................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ..................................................จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย ..................................................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(3) ..................................................................................................................................... อายุ ....................................... ป
age

years,

อยูบานเลขที่ ...............................ถนน .................................................................... ตําบล/แขวง..................................................................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ..................................................จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย ..............................................................
District

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015

ในวันที่

29 ตุลาคม 2558

เวลา 13.00 น.

ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269
ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร

to be held on

29 October 2015

time 01.00 p.m.

at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel LarnLuang
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab, Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on this as follows:

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the right to vote.

 มอบฉันทะบางสวน คือ
To grant a part of :

 หุนสามัญ .............................................หุน
ordinary share

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได................................................เสียง

shares and have the right to vote equal to

 หุนบุริมสิทธิ ........................................หุน
preference share

votes

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได................................................เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด............................เสียง
Total right to vote equal to

votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 วาระที่

1 เรื่อง

Agenda Item 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2558

Subject To consider and adopt the minutes of the 2015 Annual General Meeting of
Shareholders held on 27 April 2015

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นดวย.................เสียง  ไมเห็นดวย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

2

Agenda Item 2

เรื่อง

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจ ารณาอนุ มัติ ก ารเข า ทํ า รายการได มาซึ่ ง สิน ทรั พย อัน ได แ ก ก ารลงทุ นในโครงการ
กอสรางเมืองถายหนังครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม

Subject To consider and approve the acquisition of assets i.e. the investment in
universal movie shooting project (New Home Project) according to the new
investment plan

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นดวย.................เสียง  ไมเห็นดวย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

3

Agenda Item 3

เรื่อง

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถามี)

Subject To consider other matters (if any).

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นดวย.................เสียง  ไมเห็นดวย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

(5)
การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and
not my voting as a shareholder.

(6)
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specified in the proxy form
shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )

หมายเหตุ :
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูล งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
5. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน
(1) นายอัครรัตน ณ ระนอง หรือ
(2) นายกมล รัตนไชย
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6)
Remarks:
1.
2.

3.
4.
5.

This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
Evidences showing with Proxy Form are
(1) Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
(2) Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split
the number of shares to several proxies for splitting votes.
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy
holder may use the Allonge of Proxy Form C. as attached.
The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
(1) Mr. Akarat Na Ranong or
(2) Mr. Kamol Ratanachai
(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy Form C.

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท

The appointment of proxy by the shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015

ในวันที่

29 ตุลาคม 2558

เวลา 13.00 น.

ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269
ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร

to be held on

29 October 2015

time 01.00 p.m.

at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel LarnLuang
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab, Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
or any adjournment at any date, time and place thereof.

----------------------------------------(1) วาระที่ .................
Agenda Item

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นดวย....................เสียง  ไมเห็นดวย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

 วาระที่ .................
Agenda Item

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นดวย....................เสียง  ไมเห็นดวย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

 วาระที่ .................
Agenda Item

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นดวย....................เสียง  ไมเห็นดวย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

 วาระที่ .................
Agenda Item

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นดวย....................เสียง  ไมเห็นดวย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

