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เงือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
การลงทะเบียนเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ของบริ ษั ท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
จะดํา เนิน การด้ วยระบบ Barcode ซึงบริ ษัท ได้ พิม พ์ Barcode ทีบรรจุรายละเอี ยดเฉพาะของผู้ถือ หุ้นแต่ ละรายไว้ บ น
“แบบฟอร์ มลงทะเบี ย น” (สิงที ส่ง มาด้ ว ยหมายเลข 1 ที บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ส่ง ให้ พ ร้ อมหนังสือ เชิ ญประชุม ) ดัง นันเพื อ
ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านทังผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนํ า
แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมมาแสดงทีจุดลงทะเบียนด้ วย
ทังนี บริ ษั ท ฯ จะเริ มเปิ ดให้ ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ตังแต่ เ วลา 11.30 น. เป็ นต้ น ไป
ในวัน พฤหัสบดี ที 24 เมษายน 2557 ณ หน้ า ห้ องศรี น คริ น ทร์ ฮ อลล์ โรงแรมดุสิต ปริ นเซส ศรี น คริ น ทร์ ตามแผนที
แสดงสถานทีประชุมทีได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี
1. กรณีผ้ ูถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
ผู้ถื อ หุ้น ที ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองจะต้ อ งแสดงบัต รประจํ า ตัว อย่ า งใดอย่ า งหนึงได้ แ ก่ บัต รประจํ า ตั ว
ประชาชน บัต รประจํ า ตัว ข้ า ราชการ บัต รประจํ า ตัว พนั ก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ หนั ง สือ เดิ น ทาง หรื อ บัต ร
ประจําตัวอย่างอืนทีแสดงรูปถ่ายซึงออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และยังไม่หมดอายุ
1.2 ผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบคุ คลไทย หรือนิติบคุ คลต่างประเทศ
ผู้มีอํา นาจกระทําการแทนของผู้ถื อหุ้นซึงเป็ นนิติ บุคคลไทยหรื อ ต่างประเทศมาร่ ว มประชุมด้ วยตนเอง
จะต้ องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรื อหลักฐานอืนทีแสดงการเป็ นนิติบุคคล หรื อสําเนาเอกสาร
ดังกล่าวทีรับรองสํา เนาถูกต้ องโดยนายทะเบียน (หนังสือ รับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดื อน) และผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลทีมาประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และ
แสดงบัตรประจําตัวตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 1.1 ด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ ผ้ มู อบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแนบ)
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมกับรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี
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 หรือโนตารีพับบลิค หรื อบุคคลอืนทีมีอํานาจ
ตามกฎหมายท้ องถินรับรองลงลายมือชือ
2.3 กรณี ผ้ ู มอบฉั น ทะเป็ นนิ ติ บุค คลซึงจดทะเบี ย นจั ด ตั งในประเทศไทย ให้ ผู้รั 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 (ตามแบบทีแนบ)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนทีออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่
เกิน 3 เดือน)
2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในข้ อ 1.1) ของผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณี ผ้ มู อบฉัน ทะเป็ นนิ ติบุค คลซึงจดทะเบีย นจัด ตังในประเทศอืน ผู้รับ มอบฉัน ทะจะต้ อ งส่ง เอกสาร
ดังต่อไปนี
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแนบ)
2.4.2 ต้ น ฉบับ หรื อ สํา เนาหนัง สือ รั บ รองการจดทะเบี ย น หรื อ หลัก ฐานการเป็ นนิ ติ บุ ค 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 พับบลิค หรื อบุคคลอืนทีมีอํานาจ
ตามกฎหมายท้ องถินรับรองการลงลายมือชือ
การมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง ให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มนันๆ
กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รบั มอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมือเริ ม
เปิ ดลงทะเบียน เพือให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารได้ มีเวลาทีเพียงพอในการตรวจสอบ
กรณีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชือ ชือ ชือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลง
ดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่วมประชุมได้ เท่านัน

3. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะซึงจัดทําขึนตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนด
จํานวน 3 แบบ ดังนี
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบ
ั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนัง สือ มอบฉัน ทะที กํ า หนดรายการต่ างๆ ที จะมอบฉัน ทะที ละเอี ย ดชัด เจน
ตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถ
ู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ
ดังนี
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียวเท่ านั น โดยผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คัสโตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแ ล
หุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั
ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได้ ส่วนผู้ถือ
หุ้นนอกจากนันจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน
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(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชือพร้ อมรายละเอียด
ของบุคคลทีผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉัน ทะ หรื อ เลือ กมอบฉัน ทะให้ ก รรมการอิสระของบริ ษัท ฯ
โดยกาเครืองหมายหน้ าชือตามทีบริษัทฯ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
(3) ปิ ดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขีดฆ่า เพือให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
บริษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุม
(4) ส่งหนัง สือ มอบฉันทะคืน มายัง ฝ่ ายเลขานุก ารบริ ษัท ฯ เพือตรวจสอบก่ อนวันประชุม หรื อนํ าไป
แสดงแก่เจ้ าหน้ าที ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเริมการประชุมในวันประชุม
ทังนี ผู้ถือ หุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. เงือนไขการออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรื อในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ผู้ถื อหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จํานวนหุ้นทีตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึงมีเสียงหนึง) โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี
1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่เห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ หรื องดออกเสียงในแต่
ละระเบียบวาระยกมือเพือลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีทีผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
กับข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ผู้มาประชุมทีได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี
 แบบมอบฉั นทะแบบ ก. ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสีย งเช่ นเดีย วกับ กรณีผ้ ูถื อหุ้นมาประชุมด้ ว ย
ตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีผ้ ม
ู อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ ล่วงหน้ าในแต่ละระเบียบวาระ
นัน บริษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงไว้ เรียบร้ อยแล้ ว ผู้มาประชุมทีได้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้ น
แต่กรณีทีผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่
ชัดเจนก็ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงในห้ องประชุมได้ ตามทีเห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมา
ปรุชมุ ด้ วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ค. การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงไว้ ล่วงหน้ า
แล้ ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้ องประชุม
บริษัทได้ กําหนดให้ ใช้ บตั รลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สําหรับระเบียบวาระการเลือกตังกรรมการนัน บริ ษัท ฯ
ได้ กํ า หนดให้ ลงคะแนนเป็ นรายบุค คล โดยจะเก็ บ ลงคะแนนเลือ กตังกรรมการทังหมดในคราวเดี ย วกั น เพื อลด
ระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น สําหรับระเบียบวาระอืนๆ เมือประธานขอให้ ทีประชุมออก
เสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะทีไมเห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเท่านัน และจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกระเบียบวาระเสร็จสินแล้ วเพือความโปร่งใสและเพือตรวจสอบความถูกต้ องของมติ

