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ข้ันตอนการยื่นแบบคาํร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ 
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ข้ันตอนการยื่นแบบคาํร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคําร้องและเอกสารที่ เ ก่ียวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ตั้งแต่                          
วันที่  20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น . เป็นต้นไป เพื่อขอรับลิงก์ส ําหรับใช้เข้าร่วมประชุม E-Meeting ที่  
https://mc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 หรือสแกน QR Code นี ้                                                                                                                         

2. เม่ือเขา้สูห่นา้ E-Request ใหท้า่นกรอกขอ้มลูดงันี ้  

• เลขที่บญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์
• ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุาํนาํหนา้) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี ้
• นามสกลุ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้สช่ื่อนิติบคุคลในชอ่งนามสกลุ) 
• เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
• แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบรษัิท (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล)  
• เลือกยอมรบัเง่ือนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 
• กด “ยืนยนั”  

3. ใหต้รวจสอบชื่อผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

• ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 
• Email เพื่อรบั Link สาํหรบัเขา้รว่มประชมุ 
• เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ 
• เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

 เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่าน E-Meeting 
 มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-Meeting 
 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

• กด “ถดัไป” 
 

 กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-Meeting 

     บนัทกึรูปถ่ายผูถื้อหุน้ 
1.1    กดอนญุาตยอมรบัใหเ้วปไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  
1.2    ถ่ายรูปบตัรประจาํตวัประชาชนเต็มใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 
• กด “บนัทกึ” 
• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

 
1.3   ถ่ายรูปผูถื้อหุน้พรอ้มถือบตัรประจาํตวัประชาชน (ตามรูปตวัอย่างที่ปรากฏ) 

•  กด “ถ่ายภาพ” 
•  กด “บนัทกึ” 
•    กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

1.4 กด  “ถดัไป” 
1.5 ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจาํนวนหุน้อีกครัง้ 
1.6 กด  “เสรจ็สิน้” 

https://mc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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 กรณี มอบฉันทะให้บุคคลท่ัวไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Meeting 

1. บนัทกึรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 
2. บนัทกึขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

• ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย)  
• ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 
• แนบไฟลส์าํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 
• แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะที่มีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 
• กด “ถดัไป” 

3. กด  “ถดัไป”  
4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจาํนวนหุน้อีกครัง้ 
5. กด  “เสรจ็สิน้” 

 กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
1. บนัทกึรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 
2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ที่กรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 
3. กด “ถดัไป”  
4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจาํนวนหุน้อีกครัง้กด 

“เสรจ็สิน้ 

หมายเหต ุ: ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมฯ จะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แต่วนัที่ 20 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 28 
ตลุาคม 2564 หรือจนกว่าการประชมุจะแลว้เสรจ็  

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง
เอกสารคาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล
นัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล)   
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

1. เม่ือผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถ้วนแลว้ 
ท่านจะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link สาํหรบัการเขา้รว่มประชมุ และคู่มือการ
เข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดย
ละเอียด กรณีที่ยงัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักลา่วภายในวนัที่ 26 ตลุาคม 2564 ใหติ้ดต่อบรษัิทโดยทนัท ี

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์ / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ต
ความเรว็ 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

 
หมายเหต ุ: กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมื์อถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้
 
 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่ม

เม่ือถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชวิ้ธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 
*** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 นี้ จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
เท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดเดินทางมาที่
บริษัท*** 
 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สาํหรับผู้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ แบบ E-Meeting ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบ
ฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่านอ่ืนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้แบบ E-Meeting ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ
ใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (เอกสารแนบที่ 9) โดยระบุผูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่าน
ใดท่านหนึ่งตามที่บรษัิทไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้รษัิท ภายในวันที ่22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. 
ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com 
• ทางไปรษณีย:์  สาํนกัเลขานุการบริษัท  บริษัทแม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  เลขที่ 2 ถนนสขุาภิบาล 2 ซอย 5         

                       แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้
ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  
หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบง่การออกคะแนนเสียงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
 
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น  

กรุณานาํสง่ขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดบัที่ 9) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง
โดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทับตรา
สาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัสง่ขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com 

• ทางไปรษณีย:์ สาํนกัเลขานกุารบรษัิท  บริษัทแม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  เลขที่ 2 ถนนสขุาภิบาล 2   
                      ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
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การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเก่ียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเก่ียวข้องกับ
วาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะสง่คาํแนะนาํหรือคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. สง่คาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้
• อีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com 
• โทรศพัท ์: 02-117-9999 ต่อ 1215 
• ทางไปรษณีย ์: สาํนกัเลขานกุารบรษัิท  บรษัิทแม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เลขที่ 2 ถนนสขุาภิบาล 2   

                       ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 

2. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ แบบ E-Meeting 
โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บั
มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทุกครัง้ บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและ
คาํถามระหว่างประชมุ ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณ์

ของตนเอง หลังจากที่ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคําเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิด
ไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้รว่ม
ประชมุที่ถกูจดัสง่ไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 
ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบริษัท (สิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดับที่ 
12) 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) กรณีที่
ยืนยนัตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (สิ่งที่สง่มาดว้ย
ลาํดบัที่ 12) 

 

สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ :  

 โทร. 02-117-9999 Ext. 1214 (ตัง้แต่วนัที่ 20-28 ตลุาคม 2564 เวลา 08.30-17.30 เฉพาะวนัและเวลาทาํการ) 

 


