สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 6
ขั้นตอนการยื่นแบบคําร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ขั้นตอนการยื่นแบบคําร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
1. ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะสามารถยื่ น แบบคํ า ร้ อ งและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ ล่ ว งหน้ า ได้ ตั้ ง แต่
วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็ นต้ น ไป เพื่ อ ขอรั บ ลิ ง ก์ ส ํา หรั บ ใช้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม E-Meeting ที่
https://mc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 หรือสแกน QR Code นี ้
2. เมื่อเข้าสูห่ น้า E-Request ให้ทา่ นกรอกข้อมูลดังนี ้
• เลขที่บญ
ั ชีผถู้ ือหลักทรัพย์
• ชื่อ (ไม่ตอ้ งระบุคาํ นําหน้า) หากผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในช่องนี ้
• นามสกุล (กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล ให้ใส่ช่อื นิติบคุ คลในช่องนามสกุล)
• เลขบัตรประจําตัวประชาชน
• แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล)
• เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
• กด “ยืนยัน”
3. ให้ตรวจสอบชื่อผูถ้ ือหุน้ และจํานวนหุน้ หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผูถ้ ือหุน้
• ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
• Email เพื่อรับ Link สําหรับเข้าร่วมประชุม
• เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-Meeting
 มอบฉันทะให้บคุ คลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Meeting
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
• กด “ถัดไป”
 กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-Meeting
บันทึกรูปถ่ายผูถ้ ือหุน้
1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เวปไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)
1.2 ถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนเต็มใบ
• กด “ถ่ายภาพ”
• กด “บันทึก”
• กรณีท่ตี อ้ งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่”
1.3 ถ่ายรูปผูถ้ ือหุน้ พร้อมถือบัตรประจําตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ)
• กด “ถ่ายภาพ”
• กด “บันทึก”
• กรณีท่ตี อ้ งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่”
1.4 กด “ถัดไป”
1.5 ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจํานวนหุน้ อีกครัง้
1.6 กด “เสร็จสิน้ ”
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 กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Meeting
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผูถ้ ือหุน้ (เหมือนกรณีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. บันทึกข้อมูลผูร้ บั มอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
• ชื่อ-นามสกุล ของผูร้ บั มอบฉันทะ (ภาษาไทย)
• ชื่อ-นามสกุล ของผูร้ บั มอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
• แนบไฟล์สาํ เนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้ บั มอบฉันทะ
• แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
• กด “ถัดไป”
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจํานวนหุน้ อีกครัง้
5. กด “เสร็จสิน้ ”
 กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผูถ้ ือหุน้ (เหมือนกรณีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึน้ ข้อความ “ได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจํานวนหุน้ อีกครัง้ กด
“เสร็จสิน้
หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิ ดให้ดาํ เนินการตัง้ แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28
ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดง
เอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถ้ ือหุน้ หรือ โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
นัน้ (ในกรณีเป็ นนิติบคุ คล)
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
1. เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รบั การตรวจสอบครบถ้วนแล้ว
ท่านจะได้รบั E-Mail จากทางผูใ้ ห้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็ น Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการ
เข้าใช้ง านระบบ ก่ อ นวัน ประชุม 2 วัน โปรดศึก ษาคู่มื อวิ ธี การใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดย
ละเอียด กรณีท่ยี งั ไม่ได้รบั E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค
(Notebook) / แท็ บ เล็ ต (Tablet) และโทรศั ท พ์มื อ ถื อ ผ่ า น Web Browser : Chrome ด้ว ยอิ น เตอร์เ น็ ต
ความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ ฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดงั นี ้
ระบบ iOS

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=
us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิ ดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่ม
เมื่อถึงเวลาประชุมเท่านัน้
4. การเข้าสูร่ ะบบผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ขอ้ มูลเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และเลขที่บตั รประชาชนของผูถ้ ือหุน้
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณี ท่ีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถื อว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็ นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีท่ีผเู้ ข้าร่วมประชุมติดปั ญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่รี ะบุไว้ใน E-Mail ที่จดั ส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
*** การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ประจํา ปี 2564 นี้ จะเป็ นการประชุ ม ผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting)
เท่ า นั้ น และจะไม่ มี ก ารจั ดสถานที่ก ารประชุ มในรู ปแบบเดิ ม ขอความร่ ว มมื อผู้ถื อหุ้ นงดเดินทางมาที่
บริษัท***
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กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
สําหรับผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ แบบ E-Meeting ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบ
ฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แบบ E-Meeting ได้ หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระ กรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 9) โดยระบุผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นกรรมการอิสระท่าน
ใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กาํ หนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com
• ทางไปรษณีย:์ สํานักเลขานุการบริษัท บริษัทแม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
หมายเหตุ : กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้
ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของ Custodian)
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
กรุณานําส่งข้อมูลต่อไปนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 9) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูม้ อบ
ฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้ บั มอบอํานาจ พร้อมประทับตรา
สําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com
• ทางไปรษณีย:์ สํานักเลขานุการบริษัท บริษัทแม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2
ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

30

การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM
กรณีท่านผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะส่งคําแนะนําหรือคําถามต่าง ๆ สามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1. ส่งคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
• อีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com
• โทรศัพท์ : 02-117-9999 ต่อ 1215
• ทางไปรษณีย ์ : สํานักเลขานุการบริษัท บริษัทแม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2
ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
2. ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ แบบ E-Meeting
โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคําแนะนําหรือคําถามทุก ครัง้ บริษัทเปิ ดช่องทางในการส่งคําแนะนําและ
คําถามระหว่างประชุม ดังนี ้
• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat)
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์
ของตนเอง หลัง จากที่ เ จ้า หน้า ที่ ค วบคุ ม ระบบส่ ง คํา เชิ ญ ให้ท่ า นสนทนาได้ และกรุ ณ าปิ ด
ไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วม
ประชุมที่ถกู จัดส่งไปยังอีเมล์ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม)
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี ้
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่
12)
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณี ท่ี
ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (สิ่งที่สง่ มาด้วย
ลําดับที่ 12)
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ :
โทร. 02-117-9999 Ext. 1214 (ตัง้ แต่วนั ที่ 20-28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-17.30 เฉพาะวันและเวลาทําการ)
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