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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
การลงทะเบียนเข้ าประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ของบริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
จะดาเนินการด้ วยระบบ Barcode ซึ่งบริ ษั ทได้ พิมพ์ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้น แต่ละรายไว้ บ น
“แบบฟอร์ มลงทะเบี ย น” (สิ่งที่ ส่งมาด้ วยหมายเลข 1 ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ จัด ส่ง ให้ พ ร้ อมหนังสือ เชิ ญ ประชุม ) ดัง นัน้ เพื่ อ
ความสะดวกในการลงทะเบี ย น ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นทัง้ ผู้ถื อ หุ้ นที่ ม าประชุ ม ด้ วยตนเองและผู้ รั บ มอบฉั น ทะ
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้ วย
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ฯ จะเริ่ ม เปิ ดให้ ลงทะเบี ย นเข้ าร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ตั ง้ แต่ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 ณ หน้ าห้ องสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พอร์ ต ตามแผนที่แสดง
สถานที่ประชุมที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติตา่ งประเทศ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ร่ว มประชุม ด้ วยตนเองจะต้ อ งแสดงบัต รประจาตัวอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แ ก่บัต รประจ าตัว
ประชาชน บัต รประจ าตัวข้ า ราชการ บัต รประจ าตัว พนัก งานรั ฐ วิสาหกิ จ หนังสือ เดิ น ทาง หรื อ บัต ร
ประจาตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึง่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และยังไม่หมดอายุ
1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลไทย หรื อนิติบคุ คลต่างประเทศ
ผู้มีอานาจกระทาการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นนิติบุคคลไทยหรื อต่างประเทศมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
จะต้ องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรื อหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ นนิติบคุ คล หรื อสาเนาเอกสาร
ดังกล่าวที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คลที่มาประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานการมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล และ
แสดงบัตรประจาตัวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1.1 ด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูใ่ นประเทศไทย ให้ ผ้ มู อบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูต่ า่ งประเทศ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้ องให้ กงสุลไทย หรื อโนตารี พบั บลิค หรื อบุคคลอื่นที่มีอานาจ
ตามกฎหมายท้ องถิ่นรับรองลงลายมือชื่อ
2.3 กรณี ผ้ ูม อบฉัน ทะเป็ นนิ ติ บุค คลซึ่ง จดทะเบี ย นจัด ตัง้ ในประเทศไทย ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะส่ง เอกสาร
ดังต่อไปนี ้
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2.3.1
2.3.2

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่
เกิน 3 เดือน)
2.3.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
กรณี ผ้ ูมอบฉัน ทะเป็ นนิ ติบุคคลซึ่งจดทะเบี ยนจัดตัง้ ในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
2.4.2 ต้ น ฉบับ หรื อ สาเนาหนัง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น หรื อ หลัก ฐานการเป็ นนิ ติ บุค คล พร้ อม
หลักฐานว่าผู้ใดมีอานาจลงนามมอบฉันทะ
2.4.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังที่กาหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมกับรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้ องให้ กงสุลไทยหรื อโนตารี พบั บลิค หรื อบุคคลอื่นที่มีอานาจ
ตามกฎหมายท้ องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
การมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มนันๆ
้
กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่ ม
เปิ ดลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารได้ มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
กรณีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่วมประชุมได้ เท่านัน้

3. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ จัดทาขึ ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนด
จานวน 3 แบบ ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบ
ั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนัง สือ มอบฉัน ทะที่ ก าหนดรายการต่ า งๆ ที่จ ะมอบฉัน ทะที่ ละเอี ย ดชัด เจน
ตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ถ
ู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการ
ดังนี ้
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่ านั น้ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ ส่วนผู้ถือ
หุ้นนอกจากนันจะใช้
้
หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
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(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียด
ของบุคคลที่ผ้ ูถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ
โดยกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อตามที่บริ ษัทฯ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
(3) ปิ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่า เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุม
(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมหรื อนาไป
แสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเริ่ มการประชุมในวันประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรื อในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ ) โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ หรื องดออกเสียงในแต่
ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
กับข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. ผู้มาประชุมที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี ้
 แบบมอบฉั น ทะแบบ ก. ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสีย งเช่ นเดี ยวกับกรณี ผ้ ูถื อหุ้นมาประชุมด้ วย
ตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีผ้ ม
ู อบฉันทะกาหนดการออกเสียงไว้ ลว่ งหน้ าในแต่ละระเบียบวาระ
นัน้ บริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้มาประชุมที่ได้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้ น
แต่กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่
ชัดเจนก็ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงในห้ องประชุมได้ ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมา
ประชุมด้ วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ค. การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้ องประชุม
บริ ษัทได้ กาหนดให้ ใช้ บตั รลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สาหรับระเบียบวาระการเลือกตังกรรมการนั
้
น้ บริ ษัท ฯ
ได้ ก าหนดให้ ลงคะแนนเป็ นรายบุค คล โดยจะเก็ บ ลงคะแนนเลือ กตัง้ กรรมการทัง้ หมดในคราวเดี ย วกัน เพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น สาหรับระเบียบวาระอื่นๆ เมื่อประธานขอให้ ที่ประชุมออก
เสียงลงคะแนน บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเท่านัน้ และจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกระเบียบวาระเสร็ จสิ ้นแล้ วเพื่อความโปร่งใสและเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของมติ

