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(ปิ ดอากรแสตมป์

20 บาท)
Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B.)

(แบบทีกําหนดรายการต่าง ๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

--------------------เขียนที ......................................................................................
Written at

วันที .............. เดือน ................................ พ.ศ. .......................
Date

(1)

Month

Year

ข้าพเจ้า ................................................................................................. สัญชาติ ................................................................
I/We

nationality

อยู่บา้ นเลขที ........................................... ถนน .................................................................. ตําบล/แขวง ..........................
Address

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
District

(2)

Province

Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แม็ทชิง แม็ กซิไมซ์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุน้ จํานวนทั<งสิ< นรวม ...................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................... เสียง ดังนี<
holding the total amount of

shares and having the right to vote equal to

votes as follows

หุน้ สามัญ ..................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................................ เสียง
ordinary share

(3)

shares

and having the right to vote equal to

votes

หุน้ บุริมสิทธิ ................................................ หุน้

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................................... เสียง

preference share

and having the right to vote equal to

shares

votes

ขอมอบฉันทะให้

(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตามหมายเหตุขอ้ 3)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please
use details in Remark No.3

(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง...............................
residing at

Road

Sub-District

อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ .............................
District

Province

Postal Code
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คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั<งที 1/2559
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016

ในวันที 7 กันยายน 2559

เวลา 14.00 น.

to be held on 7 September 2016 time 02.00 p.m.

ณ ห้องราชดําเนิ น โรงแรมรอยัลปริC นเซส หลานหลวง เลขที 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
at Rachadamnoen Hall, Royal Princess Larn Luang Hotel ,
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok

หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั<งนี< ดังนี<
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1)

วาระที

1

Agenda Item 1

เรือง

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมือวันที 27 เมษายน
2559

Subject To consider and adopt the minutes of 2016 Annual General Shareholder’ Meeting
held on 27 April 2016

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve

วาระที

2

Agenda Item 2

เรือง

Disapprove

Abstain

พิจารณาและอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบี ยน และการแก้ไขหนั งสื อบริ ค ณห์สนธิ ของบริ ษั ท
ข้อ 4. เรืองทุนจดทะเบียน เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Subject To consider and approve the reduction of the registered capital as well as the
amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company with
respect to the registered capital to be in line with the reduction of registered
capital

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve

วาระที

3

Agenda Item 3

เรือง

Disapprove

Abstain

พิจารณาและอนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4. เรืองทุนจดทะเบียน เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

Subject To consider and approve the increase of the registered capital as well as the
amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company with
respect to the registered capital to be in line with the increase of registered capital

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve

วาระที

4

Agenda Item 4

Disapprove

Abstain

เรือง

พิจารณาและอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน

Subject

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
Page 2 of 5

สิงทีส่ งมาด้ วย 8
Enclosure 8
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve

วาระที

5

Agenda Item 5

เรือง

Disapprove

Abstain

พิจารณาเรือง อืน ๆ (ถ้ามี)

Subject To consider other matters (if any).

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี< ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั< นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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)

ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทีทีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนื อจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form shall
be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชือ/Signed ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชือ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชือ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชือ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )

Page 3 of 5

สิงทีส่ งมาด้ วย 8
Enclosure 8
หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณี ทีมีวาระที จะพิ จารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติ มได้ในใบประจําต่ อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ดังนี<
• นายกมล รัตนไชย
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 6)
Remarks :
1.

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.

2.

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 B. as attached.

3.

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
• Mr. Kamol Ratanachai
(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ

บริษัท แม็ทชิง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The appointment of proxy by the shareholder of

Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั<งที 1/2559
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016

ในวันที 7 กันยายน 2559

เวลา 14.00 น.

to be held on 7 September 2016 time 02.00 p.m.

ณ ห้องราชดําเนิ น โรงแรมรอยัลปริC นเซส หลานหลวง เลขที 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
at Rachadamnoen Hall, Royal Princess Larn Luang Hotel ,
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok

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

----------------------------------------วาระที ........

เรือง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที ........

เรือง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที ........

เรือง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที ........

เรือง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

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

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี<
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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