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คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีตองนํามาแสดง 
ในวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 

 
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หนังสือมอบฉันทะ

และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังน้ีมาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 ในวันท่ี 29 ตุลาคม 
2558 ของบริษัทแม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย 
 

 2.  กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
2.2  สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนได

  ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
2.3  แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 
 กรณีนิติบุคคล 

 1.  กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
1.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 
 2.  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจด
ทะเบียนไวซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทน
นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

          ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 
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2.4  แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.) ซึ่งสามารถ download ไดจาก website ของบริษัทท่ี 
www.matchinggroup.com ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ 
และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข.  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได
จดทะเบียนไว 

ค.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะ
มีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

ง.  สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2  เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน 
ก.  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงให
เห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน 

ค.  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตาม
ขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3.3  เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
ทั้งนี้เอกสารท่ีจัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
 4. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3) 
ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1 หรือ 2 ขางตน แลวแตกรณี โดยเอกสารที่

จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม
ดวยและใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 
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2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว และได
เผยแพรหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไวบน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ่งหนังสือ
มอบฉันทะแตละแบบมีลักษณะดังนี้ 
•  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 
•  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
•  แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 
ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้ 
(1)  ผูถือหุนอื่นๆ นอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบ ก. หรือแบบ ข. เทาน้ัน สวนผูถือหุนท่ีเปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แตทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดยีวเทาน้ัน 

(2)  มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารท่ีแนบ) โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ และลง
ลายมือชื่อผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 

(3)  ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย 

(4)  สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 หรือกอนเวลาเร่ิม
การประชุมอยางนอยคร่ึงชั่วโมงเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเร่ิมประชุม 

 
ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแตกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง
ใหคัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 
 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือ ต้ังแตเวลา  
12.00 น. เปนตนไปในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 
269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมาพรอมนี้ 
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4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 1.  หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงซึ่ง 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนท่ีเปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่ง
ใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2)  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 
2. วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

  ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทไดแจก

ใหเม่ือลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเคร่ืองหมายในชอง �เห็นดวย �ไมเห็นดวย หรือ �งด
ออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่แจงในท่ี
ประชุม 

(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุมา 
 

3.  มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
 •  กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 
 •  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุม
รับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

 (1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียง 
  ชี้ขาด 

(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง
นั้น และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได 
เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ 

 
4.  การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันที และประธานจะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบทุกวาระเม่ือ
เสร็จส้ินการนับคะแนน 

*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
 


