
 
แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

   เขยีนที…่……………………………………………………………. 

         วนัที…่…………….เดอืน……………………พ.ศ………………… 

ขา้พเจา้…………………………………….…………..หมายเลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง……………....……………. 

สญัชาต…ิ……….…………….อยู่บา้นเลขที…่………..……ถนน……………………….ต าบล/แขวง………………….………… 

อ าเภอ/เขต……….…………………………จงัหวดั…………………………………..รหสัไปรษณีย…์…………………………… 

อเีมล………………………………………………………………….โทรศพัทม์อืถอื……………………………………………….. 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม……………...........................หุน้ 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าจะเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งจะจดัขึ้นในรูปแบบผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัที ่7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดย 

เขา้ร่วมประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง  

และขอใหบ้รษิทัฯ สง่ลงิค ์(Link) เพื่อเขา้ร่วมประชมุมาทีอ่เีมล………………………………………………………………. 

มอบฉนัทะให ้นาย / นาง / นางสาว……………………………………………………….………………เขา้ร่วมประชุมแทน 

และขอใหบ้รษิทัฯ สง่ลงิค ์(Link) เพื่อเขา้ร่วมประชมุมาทีอ่เีมล………………………………………………..……………... 

 

                                                                                 ลงชื่อ………………………………………………ผูถ้อืหุน้ 

      (……………………………………………..) 

ลงชื่อ………………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ 

               (……………………………………………..) 

 

หมายเหตุ: 

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM)” ที่กรอกขอ้มูลครบถ้วน 

พรอ้มแนบเอกสารยนืยนัตวัตน หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรปูมาใหบ้รษิทัฯ ภายในวนัที ่5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี้ 

 ทางอเีมล (e-mail): secretary@mkrestaurantgroup.com 
 จดัสง่เอกสารทางไปรษณียล์งทะเบยีน ถงึ 

น.ส. เครอืวลัย ์ภูบุญเตมิ แผนกเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
1200 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
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ระเบียบและวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

สบืเนื่องจากสถานการรก์ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
มคีวามห่วงใยในสถานการณ์ดงักล่าว จงึขอแจ้งให้ทราบถงึแนวปฏบิตัิตนในการเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 
2564 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันี้ 

1 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำรว่มประชุมด้วยตนเอง 

กรุณาส่งหนังสอืมอบฉันทะ (ซึ่งแนบท้ายหนังสอืนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ล าดบัที่ 4) พร้อมเอกสาร
ประกอบ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยสามารถส่งหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบ หรอื
โดยสแกนหรอืถ่ายรปูมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี้ 

 ทางอเีมล (e-mail): secretary@mkrestaurantgroup.com 
 ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ถงึ  

น.ส. เครอืวลัย ์ภูบุญเตมิ  
แผนกเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
1200 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

2 กรณีผูถื้อหุ้นมีควำมประสงคจ์ะเข้ำรว่มประชุมด้วยตนเองหรอืโดยผูร้บัมอบฉันทะท่ีไมใ่ช่กรรมกำรอิสระผำ่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

2.1 กำรยืนยนัตวัตนของผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะ 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งสง่ “แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
(E-AGM)”  หนังสอืมอบฉันทะ (กรณีที่ผู้ถือหุ้นมกีารมอบฉันทะ) พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อยนืยนัตวัตนมายงั
บรษิทัฯ หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรปูสง่มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางตามทีร่ะบุในขอ้ 1 

2.2 กำรเข้ำรว่มประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
 เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 2.1 จากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสาร

เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสทิธแิลว้ บรษิทัฯ จะจดัสง่ลิงคเ์ข้ำรว่มประชมุเฉพำะ
บุคคล รวมถงึคู่มอืการเขา้ใชง้านระบบไปใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทางอเีมล (e-mail) ตามทีไ่ดแ้จง้ไวก้บั
บรษิทัฯ เพื่อใช้ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบรษิัท 
โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัก่อนวนัประชุม) โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 1 ราย 
ต่อ 1 อเีมล เท่านัน้ 

 การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอร ์โน๊ตบุ๊ค แทป็เลต็ 
หรอืโทรศพัทม์อืถอืผ่าน Web Browser: Chrome อนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอือนิเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน โดย
ระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธิกีารทัง้แบบมาด้วยตนเองและการ
มอบฉนัทะ 

 ขอให้ผู้ถือหุ้นศกึษาคู่มอืวธิกีารใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บรษิัทฯ ได้จดัส่งให้ทางอเีมลโดยละเอียด 
ทัง้นี้ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การ
ถ่ายทอดสดการประชุมจะเริม่ในเวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

 ส าหรบัวธิกีารลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย
ลงคะแนน “เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะไม่ไดล้งคะแนนส าหรบัวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ
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 กรณีมขีอ้สอบถามเกีย่วกบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืประสบปัญหาในการ

ใช้ระบบ E-AGM กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม 
E-AGM ของบรษิทัฯ โทรศพัท ์097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5684 

2.3   กำรส่งค ำถำม 
ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิทัฯ ก่อนวนัประชุม โดยส่ง “แบบฟอรม์ส่งค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)” ทีก่รอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ใหแ้ก่บรษิทัฯ หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรปูมายงั
บรษิทัฯ ภายในวนัที ่5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี้ 

 ทางอเีมล (e-mail): secretary@mkrestaurantgroup.com 
 ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ถงึ  

น.ส. เครอืวลัย ์ภูบุญเตมิ  
แผนกเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
1200 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
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แบบฟอรม์ส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

   
 วนัที…่…………….เดอืน……………………พ.ศ………………… 

ขา้พเจา้………………………………….………………..หมายเลขประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง…………….......………. 

สญัชาต…ิ……….…………….อยู่บา้นเลขที…่………..……ถนน……………………….ต าบล/แขวง………………….………… 

อ าเภอ/เขต……….…………………………จงัหวดั……………………………………..รหสัไปรษณีย…์………………………… 

อเีมล………………………………………………………………….โทรศพัทม์อืถอื……………………………………………….. 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม……………...........................หุน้ 

ขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยี (ถา้ม)ี………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าถาม 

1.………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ลงชื่อ………………………………………………ผูถ้อืหุน้ 

      (……………………………………………..) 

หมายเหตุ: 

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูล

ครบถว้น มาใหบ้รษิทัฯ หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรปูมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี้ 

 ทางอเีมล (e-mail): secretary@mkrestaurantgroup.com 
 ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ถงึ  

น.ส. เครอืวลัย ์ภูบุญเตมิ แผนกเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
1200 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
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