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หลกัฐานทีต้่องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ  
ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง)  ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.3 สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ ตามขอ้ 1 และผูรั้บมอบฉันทะไดล้งช่ือรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

นิตบุิคคล 
1.   กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํ
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

2.4 สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

เอกสารแนบ 7 
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1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian  

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

วธีิการมอบฉันทะ 

 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีจดัพิมพ ์จาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละราย  
ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ ไดก้าํหนดไว ้จาํนวน 3 แบบ ดงัน้ี 

 แบบ ก.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข.   เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพยีงแบบเดยีวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา
เคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย  

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ มายงัสาํนกังานใหญ่
ของบริษทัท่ี 

  บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
  ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
  1200 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวนัพฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน 2557 หรือส่งมอบ ณ สถานท่ี
ประชุมจัดการประชุมก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 
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ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงไดแ้ละผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียง
บางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นตน้ไป ในวนัจนัทร์ท่ี    
28 เมษายน  2557 ณ  ห้องนภาลัยบอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี  เลขท่ี  946 ถนนพระราม  4 แขวงสีลม  เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธานท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ทาํเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ในบตัรลงคะแนนเสียง และแสดงตวั เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีรับบตัรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสียงดว้ยระบบบาร์โคด้ 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ทาํเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่อนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุม ไม่
ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ี โดยจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

กตกิาการนับคะแนนเสียง 

1. ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเป็นผูถื้อหุน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมเฉพาะท่ีออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ
ท่ีไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ 

3. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ี เวน้แต่
ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

4. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละวาระจะ
ใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 


