เอกสารแนบ 7

หลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการแสดงสิ ทธิเข้ าประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารทีผ่ ู้เข้ าร่ วมประชุ มจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ
ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ ือหุ น้ ได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงชื่ อรับรอง
สําเนาถูกต้อง

นิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ ส่งมาพร้ อมหนังสื อนัดประชุ ม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนต้อง
ส่ งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
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1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะแทน
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้
หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล

วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะที่จดั พิมพ์ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละราย
ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ จํานวน 3 แบบ ดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ น้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่ านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 ผูถ้ ือหุ น้ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น จะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข.
หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษ ัท คนใดคนหนึ่ ง โดยให้ร ะบุ ชื่ อ พร้ อ มรายละเอี ย ดของบุ ค คลที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประสงค์จ ะมอบฉัน ทะ หรื อ กา
เครื่ องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่ งหนังสื อมอบฉันทะซึ่ งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสํานักงานใหญ่
ของบริ ษทั ที่
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 หรื อส่ งมอบ ณ สถานที่
ประชุ ม จัด การประชุ ม ก่ อ นเวลาเริ่ ม การประชุ ม อย่า งน้อ ยครึ่ งชั่ว โมง เพื่ อ ให้เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท ได้มี เ วลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม
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ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจํา นวนหุ ้น โดยมอบฉัน ทะให้ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะหลายคนเพื่ อ แบ่ ง แยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้และผูถ้ ือหุ น้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ น้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนเริ่ มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็ นต้นไป ในวันจันทร์ ที่
28 เมษายน 2557 ณ ห้ อ งนภาลัย บอลรู ม โรงแรมดุ สิ ตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557

การออกเสี ยงลงคะแนน
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน
1. ประธานที่ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาํ เครื่ องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ในบัตรลงคะแนนเสี ยง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสี ยงด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นด้วย หรื อไม่ทาํ เครื่ องหมายในบัตรลงคะแนนเสี ยง จะถือว่าอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่
ต้องส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทั้งหมด เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุม
กติกาการนับคะแนนเสี ยง
1. ให้นับหนึ่ งหุ ้นเป็ นหนึ่ งเสี ยง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสี ยงไม่
เห็นด้วย และงดออกเสี ยง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ
ที่ได้บนั ทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสี ยงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย โดยในแต่ละวาระจะ
ใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุ ด
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