
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ    
(ถ้ามี) และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท 
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 
 
1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

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

  
 2.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ 

  ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.3  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา พร้อม

ส าเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 กรณีนิติบุคคล 

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

ธรรมดา 
1.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น 

  
 2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็น
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
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(กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 พร้อม
ส าเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คั สโตเดียน (Custodian) ใน     

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน(Custodian) 

ก.   หนั งสื อมอบฉันทะแบบ ค . (ซึ่ ง สามารถดาวน์ โหลดได้จาก เว็ ป ไซต์ ของบริษัทที่  
www.matchinggroup.com) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้ง
ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.) 

ข.  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้
จดทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนคัสโตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ง
เป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2  เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น 
ก.  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 
ข.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนา

ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตาม   
ข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.3  เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
 
ทั้งนี้เอกสารที่จัดท าเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 
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 4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบ

ฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3.) 
 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่

จัดท าเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล โดยมีอายุของการรับรองไม่เกิน 6 
เดือน 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 

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

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้ 
(1)  ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก . หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียง
แบบเดียวเท่านั้น 

(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลง
ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ 

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

(4)  ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการ
ประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา  
9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่ง  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

 
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
แนวทางดังนี้        
(1)  ประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่

ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง 

(2)  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจก
ให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเครื่องหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ �งดออก
เสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

(3)  ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา 
 

3.  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 •  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม 
 •  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นก าหนด  
 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสีย งต่างหากเป็นเสียง 
  ชี้ขาด 

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้  
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4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 การนับคะแนนเสียงจะกระท าทันที และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่
ประชุมทราบทุกวาระ 
 

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม* 
 

 


