
สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่6 
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ข้อปฎบิัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามท่ีระบไุว ้ มายงับรษิัท

ภายในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2565  เมื่อบรษิัทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิเขา้รว่มประชมุฯ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link สาํหรบัการเขา้รว่มประชมุ

และคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท่ี์ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัท โดยจะส่ง link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  

 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้รว่มประชมุ ได ้2 วิธีดงัต่อไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์หรือ 

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางเวปไซต ์หรือ QR Code (เฉพาะบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 

กรณีผู้ถือหุน้ต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยวิธกีารส่งข้อมูลทาง 

E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5) โดย

ขอใหท่้านระบ ุ อีเมล ์ (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่ม

ประชมุ  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุ เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร

ประจาํตวัราชการ หรือใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้้

ถือหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่น สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) 

o สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ท่ีมีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ท่ีมีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่น สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใชเ่อกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํ

แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติ

บคุคล) 

ส่งเอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอ้มเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภายในวันที ่20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com 
• ทางไปรษณีย:์  สาํนกัเลขานกุารบรษิัท  บรษิัทแม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 2 ถนนสขุาภิบาล 2 ซอย 5 แขวง

ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
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กรณีผู้ถือหุน้ต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรนิกส ์(E-MEETING) โดยช่องทางเวปไซต์

หรือ QR Code (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน) 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome ล่วงหนา้ไดต้ัง้แต่
วัน ท่ี  12 ตุ ลาคม  2565 เ วลา  08.30 น . เ ป็ นต้นไป  เ พ่ื อขอรับ ลิ งก์สําหรับใช้ เ ข้า ร่ วมประชุม  E-Meeting ท่ี  
https://mc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1  หรือสแกน QR Code นี ้       

2. เมื่อเขา้สู่หนา้ E-Request ใหท่้านกรอกขอ้มลูดงันี ้  

• เลขท่ีบญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์
• ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุาํนาํหนา้)  
• นามสกลุ 
• เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
• เลือกยอมรบัเงื่อนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 
• กด “ยืนยนั”  

3. ใหต้รวจสอบชื่อผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

• ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 
• Email เพ่ือรบั Link สาํหรบัเขา้รว่มประชมุ 
• เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 
• เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

 เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่าน E-Meeting 
 มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-Meeting 
 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

• กด “ถดัไป” 
 

 กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-Meeting 

     บนัทึกรูปถ่ายผูถื้อหุน้ 
1.1    กดอนญุาตยอมรบัใหเ้วปไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  
1.2    ถ่ายรูปบตัรประจาํตวัประชาชนเต็มใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 
• กด “บนัทึก” 
• กรณีท่ีตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม”่ 

 
1.3   ถ่ายรูปผูถื้อหุน้พรอ้มถือบตัรประจาํตวัประชาชน  

•  กด “ถ่ายภาพ” 
•  กด “บนัทึก” 
•    กรณีท่ีตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

1.4 กด  “ถดัไป” 
1.5 ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจาํนวนหุน้อีกครัง้ 
1.6 กด  “เสรจ็สิน้” 
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 กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Meeting 

1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 
2. บนัทึกขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

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

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

 กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 
2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 
3. กด “ถดัไป”  
4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจาํนวนหุน้อีกครัง้กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหต ุ: ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ จะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แต่วนัท่ี 12 ตลุาคม 2565 ถึงวนัท่ี 27 ตลุาคม 
2565 หรือจนกว่าการประชมุจะแลว้เสรจ็  
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะ
ไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้าน
ระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-Meeting โดยละเอียด กรณีท่ียงัไม่ได้
รบั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัท่ี 25 ตลุาคม 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G 
หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

 
หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทม์ือถือ 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 อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึง

เวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขท่ีบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ กรณีท่ีไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง
เป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ธีิการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท่ี์ระบไุวใ้น E-Mail ท่ีจดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท่้าน 

 
*** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 นี้ จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เท่าน้ัน และ
จะไม่มีการจัดสถานทีก่ารประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดเดินทางมาทีบ่ริษัท*** 
 
  

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  

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ แบบ E-Meeting ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะท่านอ่ืนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้แบบ E-Meeting ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ 
กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบท่ี 9) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงตามท่ีบริษัทได้
กาํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภายในวันที ่20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com 
• ทางไปรษณีย:์  สาํนักเลขานุการบริษัท  บริษัทแม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5         

                       แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 

หมายเหต ุ: กรณีท่ีผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านไดร้ะบมุาใน
หนัง สือมอบฉันทะ  ซึ่ ง ในการลงคะแนนเ สียงในแต่ละวาระ  ผู้ ถื อหุ้นมี สิท ธิออก เ สียง เ ห็นด้วย  ไม่ เ ห็นด้วย  
หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เว้นแต่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
 
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น  

กรุณานาํส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 9) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทับตราสาํคัญของนิติ
บคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com 

• ทางไปรษณีย:์ สาํนกัเลขานกุารบรษิัท  บรษิัทแม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 2 ถนนสขุาภิบาล 2   

                      ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

วาระท่ัวไป 

1.  สาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดย
เปิดเผยผ่านระบบ OJ International โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือไม่ประสงคจ์ะดาํเนินการใด ไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 



29 

 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 20 กาํหนดให ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณี
ที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ไดร้บัเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการที่จะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะผ่านระบบ และจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงผ่านระบบ OJ International วาระละ 1.30 นาท ี

(2) การออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง
ตวัเลือกสาํหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 3 แบบ คือ 1. เห็นดว้ย 2. ไม่เห็นดว้ย 3. งดออกเสียง โดยใหผู้ถื้อ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
หมายเหต ุ: * หากเลือก “ไม่ประสงคจ์ะดาํเนินการใด” หรือ ไม่กดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะนาํคะแนนเสียงเทไป

ยงัผลคะแนน “เห็นดว้ย” 
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกต้ังกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้ 

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ 

• กรณีอ่ืน ๆ  ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับรษัิทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

หรือขอ้บังคับนั้นกาํหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ

วาระดงักลา่ว 

• หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 

• ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมตินัน้ เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้

กรรมการ  
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การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเม่ือครบเวลา

ที่ประธานฯ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ตามวิธี

ปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนทุกวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสร็จสิน้การ

ประชมุ 

บริษัทจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยใชวิ้ธี

ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ OJ International ซึ่งไม่ใชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบตัรเสีย* 

หมายเหต ุ: * กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตร

ยืนยนัการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการ

ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน

โดยไม่ลงชื่อกาํกบั 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ เรื่อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค.  เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทย

  เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

หนังสือมอบอํานาจทั้ง 3 แบบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่  9 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
www.mcgroupnet.com     

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
มอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี ้

1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะที่ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 9 เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ใช่ Custodian 
จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 

2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคน
หนึ่ง โดยใหร้ะบชุื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือกาเครื่องหมายหนา้ชื่อกรรมการ
อิสระ ตามที่บรษัิทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ  

3. ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่า
จาํนวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้
ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ทาํหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
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5. การมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 

5.1 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดดาํเนินการตามขอ้ 1-2 และยื่นแบบคาํรอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ (E-Request) 
ล่วงหนา้เพื่อขอรบัลิงก ์สาํหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชุม ตามรายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนการยื่นแบบคาํ
รอ้งเพื่อเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 6 และสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบฉบบัจรงิไปยงับรษัิท 

5.2 กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  

ผูถื้อหุน้โปรดดาํเนินการตามขอ้ 1-2 และสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบฉบบัจรงิไปยงับรษัิท โดย
ไม่ตอ้งยื่นแบบคาํรอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ (E-Request) อีก 

6. ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริง และเอกสารประกอบพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ไปยงัสาํนกังานเลขานุการ
บรษัิท บรษัิทแม็คกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสขุาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
10250  
โดยระบุขอ้ความ “สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทแม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“MC”)” บนหนา้ซอง
ไปรษณียด์ว้ย ภายในวนัที่ 20 ตลุาคม 2565 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลา
เริ่มประชมุ 

การส่งคาํแนะนําหรือคําถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระ
ใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้
• อีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com 
• โทรศพัท ์: 02-117-9999 ต่อ 1124 
• ทางไปรษณีย ์: สาํนักเลขานุการบริษัท  บริษัทแม็คกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  เลขท่ี 2 ถนนสุขาภิบาล 2   

                       ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
2. ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผู้ท่ี เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ E-Meeting 

โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทุกครัง้ บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่าง
ประชมุ ดงันี ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนท่ีอุปกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคมุระบบส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ี
สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมท่ีถูกจดัส่งไปยงัอีเมล์
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถตดิต่อเจา้หนา้ท่ี ดงันี ้
1. เ ร่ืองการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ

เลขานุการบริษัทเพ่ือสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบริษัท โทร. 02-117-9999 Ext. 1124 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 12) 

2. เร่ืองขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีท่ียืนยนัตวัตน
อย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด โทรศพัท ์:02-079-1811 (ระหว่าง
วนัท่ี 12–27 ตลุาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 12) 


