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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.           
                                    

     เขียนที …………………………………………………..             
                                                                วนัที…..……เดือน…………………พ.ศ………………..                                       

(1) ข้าพเจ้า                                                                                    สญัชาติ………………………………..                                
อยูบ้่านเลขที……………………..………ถนน………..…………………..ตําบล/แขวง…………………..………………
อําเภอ/เขต…………………..…………….  จงัหวดั………………………….รหสัไปรษณีย์……………………………..  

(2)    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทงัสนิรวม           หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                       เสยีง ดงันี 
  หุ้นสามญั         หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ           หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
……………………………………………………อาย…ุ………….. ปี  อยูบ้่านเลขที……………….... 

ถนน………..…………………..ตําบล/แขวง…………………..………………อําเภอ/เขต…………………..……………. 
จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย์………………………………….. หรือ  

                    นายอรรณพ  ตนัละมยั   อาย ุ       64          ปี  อยูบ้่านเลขที           2/6                          
ถนน              ราชดําริ ตําบล/แขวง                       ลมุพินี          อําเภอ/เขต              ปทมุวนั         
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์                     10330                       หรือ 

                   นางวิไล  ฉทัทนัต์รัศมี   อาย ุ       61           ปี  อยูบ้่านเลขที         67/30   
ถนน        แจ้งวฒันะ   ตําบล/แขวง                   ทุง่สองห้อง                 อําเภอ/เขต                  หลกัสี         
จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์                     10210      หรือ 

                   นายอรรถพล  ชดช้อย                           อาย ุ       58           ปี อยูบ้่านเลขที      39/99                          
ถนน            รัชดาภิเษก   ตําบล/แขวง                   จนัทรเกษม                อําเภอ/เขต                 จตจุกัร         
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์                    10900         

 คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัศกุร์ที 24 เมษายน 2558 เวลา14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 
202-203) ชนั 2 ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เลขที 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 หรือทีจะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครังนี ดงันี 

วาระท ี 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 เมอืวันท ี28 เมษายน 2557 
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท ี 2  รับทราบรายงานประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
-วาระนีเป็นวาระเพือทราบ  จึงไมต้่องมกีารลงมติ- 

วาระท ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2557 
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท ี 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท ี 5   พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

    การแตง่ตงักรรมการทงัชดุ 
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  
     การแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
  นายอรรณพ ตนัละมัย 
       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  

  นางวิไล ฉัททนัต์รัศมี 
       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  

  นายสมชาย พิพธิวิจติรกร 
       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง  

วาระท ี 6  พิจารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  
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วาระท ี 7  พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2558 
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท ี 8  พิจารณาเรืองอนืๆ (ถ้ามี) 
 (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสยีงนนัไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีทีทีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไข
เปลยีนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชือ     ผู้มอบฉนัทะ 
   (                                  ) 

ลงชือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
         (                                       ) 

ลงชือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (  ) 

ลงชือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (  ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชดุหรือเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมได้ใน

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
  



27 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ในวนัศกุร์ที 24 เมษายน 2558 เวลา14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203) ชนั 2 
ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค  เลขที 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทีจะ
พงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระที    เรือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

วาระที    เรือง เลอืกตงักรรมการ (ตอ่) 

ชือกรรมการ         
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

ชือกรรมการ         
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

ชือกรรมการ         
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง  

ชือกรรมการ         
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 


