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หลักฐานทต้ีองใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารทีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1.   กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารทีสว่นราชการออกให้ทียงัไม่หมดอาย ุ เช่นบตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ  
ใบขบัขี หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลยีนชือ-นามสกลุ ให้ยืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึง)   ซึงได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 สาํเนาเอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงชือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
2.3 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงชือรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

นิติบุคคล 
1.   กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
1.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซงึเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบคุคลซงึเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.   กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีสง่มาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนงึ) ซงึได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซงึเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุคลซงึเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 สาํเนาเอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึงเป็นผู้มอบฉนัทะและลงชือรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

2.4 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้ รับ
มอบฉนัทะได้ลงชือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น 
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนต้อง

สง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเพิมเติม 

เอกสารแนบ 8 
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1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  

ทงัน ี เอกสารทีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทาํคําแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนนัรับรองความถกูต้องของคําแปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะทีจัดพิมพ์ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย  
ตามแบบทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ได้กําหนดไว้ จํานวน 3 แบบ ดงันี 

 แบบ ก.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทวัไปซงึเป็นแบบทีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีกําหนดรายการตา่งๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค.  เป็นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตงัให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี 
1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนงึ เพียงแบบเดียวเท่านัน ดงันี 

1.1 ผู้ ถือหุ้นทวัไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนงึเทา่นนั 

1.2 ผู้ ถือหุ้นทีปรากฏชือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตงัให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึงจากทงั 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึง โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา
เครืองหมายหน้าชือกรรมการอิสระ ตามทีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทงัขีดฆา่ลงวนัทีทีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพือให้ถกูต้องและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย  

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะซงึกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานข้างต้น มายงัสํานกังานใหญ่
ของบริษัทที 
  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
  1200 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวนัพธุที 22 เมษายน 2558 หรือสง่มอบ ณ สถานทีประชุม
จัดการประชุมก่อนเวลาเริมการประชุมอย่างน้อยครึงชัวโมง เพือให้เจ้าหน้าทีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเริมประชมุ 
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ทังนี ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีงได้และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียง
บางสว่นน้อยกวา่จํานวนทีตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ทีผู้ ถือหุ้นซงึเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตงัให้
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเริมการประชุม ตงัแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ในวนัศกุร์ที 24  
เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 (GH 202-203) ชนั 2 ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค เลขที 88 ถนน
บางนา-ตราด (กม.1)  บางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนทีสถานทีจดัประชุมในหนงัสือนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธานทีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2. ผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ทําเครืองหมายลงในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ใน
บตัรลงคะแนนเสยีง และแสดงตวั เพือให้เจ้าหน้าทีรับบตัรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสยีงด้วยระบบบาร์โค้ด 

3. ผู้ ถือหุ้นทีเห็นด้วย หรือไมท่ําเครืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนมุตัิตามทีประธานฯ เสนอต่อทีประชุม ไม่
ต้องสง่บตัรลงคะแนนเสยีงให้เจ้าหน้าที โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทงัหมด เมือเสร็จสนิการประชมุ 

กติกาการนับคะแนนเสียง 

1. ให้นบัหนงึหุ้นเป็นหนึงเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอืน ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานฯ มีเสยีงชีขาดอีกเสยีงหนงึตา่งหากจากในฐานเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในทีประชุมเฉพาะทีออกเสียงไม่
เห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วนําไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะที
ได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที เว้นแต่
ประสงค์จะให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสีย โดยในแตล่ะวาระจะ
ใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

  


