
  สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 
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คาํชี �แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2560 

 
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและท่านผู้ รับมอบฉันทะทกุท่านโปรดนําหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉนัทะ

และหลกัฐานซึ(งมีรายละเอียดดงันี +มาเพื(อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที( 3 เมษายน 
2560 ของบริษัท แมท็ชิ(ง แมก็ซิไมซ์ โซลชูั(น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ที(ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี( หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี(ยนชื(อ-นามสกลุ ให้ยื(นหลกัฐานประกอบด้วย 
 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที(แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ(งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื(อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2  สําเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ ถือหุ้นได้

  ลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 
2.3  แสดงเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึ(งผู้ รับมอบฉนัทะลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
 กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที(สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา 
1.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ(งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ(งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บคุคลซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้น 

 
 2.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที(แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ(งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื(อของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที(ได้จด
ทะเบียนไว้ ซึ(งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2.2  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือนโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ(งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
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(กรรมการ) ตามที(ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ(งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 สําเนาเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ(งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 
1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.4  แสดงเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
พร้อมสําเนาเอกสารดงักลา่วซึ(งผู้ รับมอบฉนัทะลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที(เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั,งให้คสัโตเดียน(Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ 
3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน(Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค .) ซึ(งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทที(  
www.matchinggroup.com ซึ(งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื(อของผู้ มี
อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามที(ได้จดทะเบียนไว้ ซึ(งเป็นผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

ข.  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึ(งลงนามโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที(
ได้จดทะเบียนไว้ 

ค.  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ออกให้ไมเ่กิน 6 
เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ(งรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามที(ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้ แทนคสัโตเดียน (Custodian)ซึ(งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง.  สําเนาเอกสารที(สว่นราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ซึ(งเป็นผู้มอบฉนัทะตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น 
ก.  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ(งรับรอง

สําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที(ได้จดทะเบียนไว้ 
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ(งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึ(งเป็นผู้ ถือหุ้น 

ค.  สําเนาเอกสารที(ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ(งเป็นผู้มอบฉันทะ
ตามข้อ 1 กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื(อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3  เอกสารหลกัฐานที(สว่นราชการออกให้ผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 
ทั +งนี +เอกสารที(จัดทําเป็นภาษาอื(นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคํา
แปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั +นรับรองความถูกต้อง
ของคําแปล 
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 4. กรณีผูถื้อหุ้นซึ(งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที(จดัตั,งขึ,นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะใหค้สัโตเดียนตามขอ้ 3) 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที(

จดัทําเป็นภาษาอื(นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนนิติบุคคลนั +นรับรองความถูกต้องของคําแปล โดยมีอายุของการรับรองไม่
เกิน 6 เดือน 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบที(กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ และได้
เผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ(งหนงัสือ
มอบฉนัทะแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี + 
•  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั(วไปซึ(งเป็นแบบที(ง่ายไมซ่บัซ้อน 
•  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที(กําหนดรายการตา่ง ๆ ที(จะมอบฉนัทะที(ละเอียดชดัเจนตายตวั 
•  แบบ ค. แบบที(ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นที(เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
ผู้ ถือหุ้นที(ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี + 
(1)  ผู้ ถือหุ้นอื(นๆ นอกจากผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั +น สว่นผู้ ถือหุ้นที(
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะ
เลือกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั +งนี + ผู้ ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึ(งเพียงแบบเดียวเท่านั�น 

(2)  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ(งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารที(แนบ) โดยให้ระบุชื(อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที(ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และ
ลงลายมือชื(อผู้ ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั +งขีดฆ่าลงวนัที(ทีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื(อให้ถกูต้องและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  ส่งหนงัสือมอบฉันทะใสซ่องคืนมายงัฝ่ายกฎหมายของบริษัทภายในวนัที( 29 มีนาคม 2560 หรือก่อนเวลาเริ(ม
การประชุมอย่างน้อยครึ(งชั(วโมงเพื(อให้เจ้าหน้าที(ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ(ม
ประชมุ 

 
ทั +งนี + ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที(ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื(อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั +ง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื(อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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3 .การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ(มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเริ(มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั(วโมง หรือ ตั +งแต่เวลา  
9.00 น. เป็นต้นไปในวนัที( 3 เมษายน 2560 ณ ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ_นเซส หลานหลวง เลขที( 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 ตามแผนที(สถานที(จดัประชมุที(ได้แนบมาพร้อมนี + 
 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นบัหนึ(งหุ้นตอ่หนึ(งเสียงซึ(ง 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ(ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้
ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั +งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึ(ง
ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

2. วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
  ประธานที(ประชมุจะชี +แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที(ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี + 

(1)  ประธานที(ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นทีละครั +งจากที(ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที(ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที(บริษัทได้
แจกให้เมื(อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยทําเครื(องหมายในช่อง �เห็นด้วย �ไม่เห็นด้วย หรือ �งด
ออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั +น 

(3)  สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที(ใช้ใบมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามที(ผู้ ถือหุ้นระบมุา 
3.  มตขิองที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี � 

 •  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที(ประชมุ 
 •  กรณีอื(นๆ ซึ(งมีกฎหมาย หรือข้อบังคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที(ประชุมจะ

เป็นไปตามที(กฎหมายหรือข้อบงัคบันั +นกําหนด โดยประธานในที(ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที(ประชมุ
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที(ประชุมออกเสียงเพิ(มขึ +นอีกหนึ(งเสียงต่างหากเป็นเสียง 
  ชี +ขาด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื(องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื(อง
นั +นเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื(อเลือกตั +งกรรมการ และประธานที(ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนั +นออกนอกที(ประชมุชั(วคราวก็ได้  

4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 การนบัคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประธานแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที(ประชมุทราบทกุวาระ 
 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ที(บริษทัเมื(อเสร็จสิ,นการประชมุ 

 
 


