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ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 

 
 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทกุท่านโปรดน าหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ
และหลกัฐานซึง่มีรายละเอียดดังนีม้าเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 27 
เมษายน 2558 ของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลชูัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือ เชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้

  ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.3  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 
 กรณีนิติบุคคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
1.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 
 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือ เชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จด
ทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจ
กระท าการแทนนติิบคุคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน
นิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
 
 3.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ 
3.1  เอกสารหลกัฐานจากคัสโตเดียน(Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค .) ซึ่งสามารถ  download ได้จาก website ของบริษัทที่ 
www.matchinggroup.com ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ มี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้ รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึง่ลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้
จดทะเบียนไว้ 

ค.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองส าเนา
ถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian)ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะ
มีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
ก.  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน  (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะแทน 
ข.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้ มี

อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะตาม
ข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้ รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1ทัง้นี ้
เอกสารที่จดัท าเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  

 
 4. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจ่ดัตัง้ข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามข้อ 3) 
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ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่
จดัท าเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้อมด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ่งหนังสือ
มอบฉันทะแต่ละแบบมีลกัษณะดังนี ้
„  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน 
„  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตัว 
„  แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
 
ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี  ้
(1)  ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน้ ส่วนผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้
ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดียวเท่านัน้ 

(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลง
ลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ทีท าหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเร่ิม
การประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
3 .การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา  
9.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องจามจรีุ บอลลูม เอ ชัน้เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส เลขที่ 444 
มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จดัประชุมที่ได้
แนบมาพร้อมนี ้

http://www.matchinggroup.com/
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4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่เป็น
ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นซึง่
ใช้หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

 
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 

  ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดังนี  ้
(1)  ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที่บริษัทได้แจก

ให้เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ �งด
ออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3) ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบุมา 
 

3.  มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 „  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 „  กรณีอ่ืนๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคับนัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 

 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง  
  ชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง
นัน้ และประธานที่ประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ 
เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

 
4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ 
 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จส้ินการประชมุ 
 


