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คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2559 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทกุท่านโปรดนําหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉันทะ
และหลกัฐานซึ่งมีรายละเอียดดงันีม้าเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 27 
เมษายน 2559 ของบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

1.  เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  สําเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้ น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้ นได้
  ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ1 กรณีบุคคลธรรมดา 
พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

 กรณีนิตบิคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
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2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1 
กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน(Custodian) 

ก.   หนัง สือมอบฉันทะ (แบบ  ค .) ซึ่ งสามารถ  download ไ ด้จาก  website ของบริษัท ท่ี  
www.matchinggroup.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้
จดทะเบียนไว้ 

ค.  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้ แทนคัสโตเดียน (Custodian)ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง.  สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 

ก.  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ 
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และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะตาม
ข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานท่ีสว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

ทัง้นีเ้อกสารท่ีจดัทําเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษา
องักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

 4. กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามข้อ  3) 

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารท่ี
จดัทําเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล โดยมีอายขุองการรับรองไม่เกิน 
6 เดือน 

 

2.  วธีิการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ่งหนงัสือ
มอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี ้

•  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไม่ซบัซ้อน 

•  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

•  แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน้ สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้
ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดียวเท่านัน้ 
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(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารท่ีแนบ) โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ และลง
ลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีทีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเร่ิม
การประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

3 .การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา         
9.00 น. เป็นต้นไปในวนัท่ี  27 เมษายน  2559 ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง เลขท่ี 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ  10100 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่ง 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้
ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่
ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 
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2. วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 

  ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1)  ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นทีละครัง้จากท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทได้แจก
ให้เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยทําเคร่ืองหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ �งดออก
เสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเทา่นัน้ 

(3)  สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุา 
 

3.  มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 •  กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองท่ีประชมุ 

 •  กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง 
  ชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง
นัน้เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้  

 

4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ 

 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 

 

 

 

 

 


