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เงือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
การลงทะเบียนเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
จะดําเนินการด้ วยระบบ Barcode ซึงบริ ษัทได้ พิมพ์ Barcode ทีบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ บน
“แบบฟอร์ มลงทะเบียน” (สิงทีส่งมาด้ วยหมายเลข 1 ทีบริ ษัทฯ ได้ จัดส่งให้ พร้ อมหนังสือเชิ ญประชุม) ดังนันB เพือ
ความสะดวกในการลงทะเบี ย น ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นทังB ผู้ ถื อ หุ้ นที มาประชุ ม ด้ วยตนเองและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมมาแสดงทีจุดลงทะเบียนด้ วย
ทังB นี บB ริ ษั ท ฯ จะเริ มเปิ ดให้ ล งทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ตังB แต่ เ วลา 12.00 น. เป็ นต้ น ไป
ในวันพฤหัสบดีที 23 เมษายน 2558 ณ หน้ าห้ องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรู ม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต
ตามแผนทีแสดงสถานทีประชุมทีได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี B
1. กรณีผ้ ูถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติตา่ งประเทศ
ผู้ถื อหุ้น ทีร่ ว มประชุมด้ ว ยตนเองจะต้ องแสดงบัต รประจํ า ตัว อย่า งใดอย่า งหนึงได้ แ ก่ บัต รประจํ า ตัว
ประชาชน บัตรประจํ า ตัว ข้ าราชการ บัต รประจํ า ตัวพนักงานรั ฐ วิ สาหกิ จ หนัง สือ เดิ นทาง หรื อ บัต ร
ประจําตัวอย่างอืนทีแสดงรูปถ่ายซึงออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และยังไม่หมดอายุ
1.2 ผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบคุ คลไทย หรื อนิติบคุ คลต่างประเทศ
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของผู้ถือหุ้นซึงเป็ นนิติบุคคลไทยหรื อต่างประเทศมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
จะต้ องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรื อหลักฐานอืนทีแสดงการเป็ นนิติบคุ คล หรื อสําเนาเอกสาร
ดังกล่าวทีรับรองสําเนาถูกต้ องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลทีมาประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล และ
แสดงบัตรประจําตัวตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 1.1 ด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูใ่ นประเทศไทย ให้ ผ้ มู อบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี B
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแนบ)
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมกับรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูต่ า่ งประเทศ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี B
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแนบ)
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมกับรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้ องให้ กงสุลไทย หรื อโนตารี พบั บลิค หรื อบุคคลอืนทีมีอํานาจ
ตามกฎหมายท้ องถินรับรองลงลายมือชือ
2.3 กรณี ผ้ ูม อบฉัน ทะเป็ นนิ ติ บุค คลซึ งจดทะเบี ย นจัด ตังB ในประเทศไทย ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะส่ง เอกสาร
ดังต่อไปนี B
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2.3.1
2.3.2

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแนบ)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนทีออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่
เกิน 3 เดือน)
2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณี ผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิติบุคคลซึงจดทะเบียนจัดตังB ในประเทศอืน ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี B
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแนบ)
2.4.2 ต้ น ฉบับ หรื อ สํา เนาหนัง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น หรื อ หลัก ฐานการเป็ นนิ ติ บุค คล พร้ อม
หลักฐานว่าผู้ใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ
2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มีอํานาจทีได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมกับรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้ องให้ กงสุลไทยหรื อโนตารี พบั บลิค หรื อบุคคลอืนทีมีอํานาจ
ตามกฎหมายท้ องถินรับรองการลงลายมือชือ
การมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง ให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มนันๆ
B
กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมือเริ ม
เปิ ดลงทะเบียน เพือให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารได้ มีเวลาทีเพียงพอในการตรวจสอบ
กรณีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชือ ชือ ชือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลง
ดังกล่าว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่วมประชุมได้ เท่านันB

3. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะซึงจัดทําขึ Bนตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนด
จํานวน 3 แบบ ดังนี B
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบ
ั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนัง สือ มอบฉัน ทะที กํ า หนดรายการต่า งๆ ที จะมอบฉัน ทะที ละเอี ย ดชัด เจน
ตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังB
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ
ดังนี B
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียวเท่ านัน4 โดยผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
B คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ัB
ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได้ ส่วนผู้ถือ
หุ้นนอกจากนันจะใช้
B
หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านันB
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(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชือพร้ อมรายละเอียด
ของบุคคลทีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
โดยกาเครื องหมายหน้ าชือตามทีบริ ษัทฯ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
(3) ปิ ดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
B ดฆ่า เพือให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
B B
บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุม
(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯ เพือตรวจสอบก่อนวันประชุมหรื อนําไป
แสดงแก่เจ้ าหน้ าที ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเริ มการประชุมในวันประชุม
ทังนี
B B ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. เงือนไขการออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรื อในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จํานวนหุ้นทีตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึงมีเสียงหนึง) โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี B
1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ หรื องดออกเสียงในแต่
ละระเบียบวาระยกมือเพือลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีทีผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
กับข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. ผู้มาประชุมทีได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี B
• แบบมอบฉั น ทะแบบ ก. ให้ ผ้ ูรับ มอบฉัน ทะออกเสียงเช่ น เดี ยวกับ กรณี ผ้ ูถื อหุ้นมาประชุมด้ ว ย
ตนเอง
• แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีผ้ ม
ู อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ ลว่ งหน้ าในแต่ละระเบียบวาระ
นันB บริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้มาประชุมทีได้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้ น
แต่กรณีทีผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่
ชัดเจนก็ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงในห้ องประชุมได้ ตามทีเห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมา
ประชุมด้ วยตนเอง
• แบบมอบฉันทะแบบ ค. การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้ องประชุม
บริ ษัทได้ กําหนดให้ ใช้ บตั รลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สําหรับระเบียบวาระการเลือกตังกรรมการนั
B
นB บริ ษัทฯ
ได้ กํ าหนดให้ ล งคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็ บลงคะแนนเลือ กตังB กรรมการทังB หมดในคราวเดี ย วกัน เพื อลด
ระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น สําหรับระเบียบวาระอืนๆ เมือประธานขอให้ ทีประชุมออก
เสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเท่านันB และจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกระเบียบวาระเสร็ จสิ Bนแล้ วเพือความโปร่งใสและเพือตรวจสอบความถูกต้ องของมติ

