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หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ที่ยงัไมห่มดอำย ุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร  
ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทำง และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง)   ซึ่งได้กรอกข้อควำม

ถกูต้องครบถ้วนและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 ส ำเนำเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตำมข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
2.3 ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ ตำมข้อ 1 และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรอง

ส ำเนำถกูต้อง 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดำ ข้อ 1 
1.2 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้ำร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบที่สง่มำพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลำยมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำ
กำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

2.4 ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำ ข้อ 1 และผู้ รับ
มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 ให้เตรียมเอกสำร และแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนต้อง

สง่หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิม่เติม 

เอกสำรแนบ 8 
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1) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  

ทัง้นี ้เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำด้วย และให้ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่จดัพิมพ์ จ ำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำย  
ตำมแบบที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ  กระทรวงพำณิชย์  ได้ก ำหนดไว้ จ ำนวน 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำร ดงันี ้
1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือตำมสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝำกและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจำกทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระขอ ง
บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกำ
เคร่ืองหมำยหน้ำช่ือกรรมกำรอิสระ ตำมที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่ำนเดียวให้เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะในกำรเข้ำร่วมประชมุดงักลำ่ว 

3. ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผล
ผกูพนัตำมกฎหมำย  

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสำรหลกัฐำนข้ำงต้น มำยงัส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัทท่ี 

  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
  ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท 
  1200 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

ภำยในเวลำ 17.00 น (ตำมเวลำในประเทศไทย) ของวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษำยน 2562 หรือสง่มอบ ณ สถำนที่
ประชุมจัดกำรประชุมก่อนเวลำเร่ิมกำรประชุมอย่ำงน้อยคร่ึงชั่วโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้มีเวลำ
ตรวจสอบเอกสำรและให้ทนัเวลำเร่ิมประชมุ 
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ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำร
ลงคะแนนเสียงได้และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงสว่น
น้อยกว่ำจ ำนวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำกและ
ดแูลหุ้นตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชมุ ตัง้แตเ่วลำ 12.00 น.เป็นต้นไป ในวนัจนัทร์ที่ 29  
เมษำยน 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศนูย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน 
(กม.1) แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ  กรุงเทพมหำนคร 10260 ตำมแผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุในหนงัสอืนดัประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นประจ ำปี 2562 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธำนท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระ 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท ำเคร่ืองหมำยลงในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ใน
บตัรลงคะแนนเสยีง และแสดงตวั เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รับบตัรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสยีงด้วยระบบบำร์โค้ด 

3. ผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ท ำเคร่ืองหมำยในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวำ่อนมุตัิตำมที่ประธำนฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่
ต้องสง่บตัรลงคะแนนเสยีงให้เจ้ำหน้ำที่ โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมด เมื่อเสร็จสิน้กำรประชมุ 

กติกาการนับคะแนนเสียง 

1. ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นมติ เว้นแต่กฎหมำยก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ถ้ำคะแนนเสียง
เทำ่กนั ให้ประธำนฯ มีเสยีงชีข้ำดอีกเสยีงหนึง่ตำ่งหำกจำกในฐำนเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพำะที่ออกเสียงไม่
เห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วน ำไปหกัออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะที่
ได้บนัทกึไว้ลว่งหน้ำ 

3. หำกผู้ เข้ำร่วมประชุมประสงค์จะออกจำกห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ลว่งหน้ำ โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ เว้นแต่
ประสงค์จะให้ถือวำ่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4. กำรแจ้งผลกำรลงคะแนนเสยีงจะระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสีย โดยในแตล่ะวำระจะ
ใช้จ ำนวนหุ้นของผู้ เข้ำประชมุลำ่สดุ 

  




