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คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ เงื่อนไขกำรลงทะเบียนและกำรออกเสี ยงลงคะแนน
ในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 บริษัท แมนดำริน โฮเต็ล จำกัด(มหำชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องข้อพึงปฏิ บตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ น
การสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้ นแก่ ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย และเพื่ อให้การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จด
ทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด(มหาชน) (ซึ่ งต่อไป
จะเรี ยกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นแบบที่
กาหนดรายการต่าง ๆ ที่ จะมอบฉันทะที่ ละเอียดและชัดเจนมายังผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถพิจารณาได้วา่ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั รายใดรายหนึ่งตามที่บริ ษทั ได้
เสนอชื่อไว้ซ่ ึ งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถ้ ือ
หุน้ อาจระบุชื่อผูร้ ับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุม
ได้ผรู ้ ับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงได้เพียงรายเดียว ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อไม่ออกเสี ยงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ทั้งนี้บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้อนและหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ งเป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
www.mandarin-bkk.com
กำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา
10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 ตาม
แผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้
หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ ำร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
1.ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสญ
ั ชาติไทย
1.1.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- หนังสื อที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมเอกสารแสดงตนที่
ส่วนราชการออกให้ซ่ ึงปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่
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หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อ
หนังสื อเดินทาง กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
1.1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่มีการมอบฉันทะ :
- หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม(แบบ
ใดแบบหนึ่ง)ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะสาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1.1.1 และ
ผูถ้ ือหุน้ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ
1.2.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
1.2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
(แบบใดแบบหนึ่ง)ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1.2.1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1.1
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
2.1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ)มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- แสดงหนังสื อที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคล
ธรรมดา ตามข้อ 1.1.1
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.1.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม:
- หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม (แบบ
ใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล
(กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึงรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทน
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นิติบุคคล(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะ มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี
บุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1.1ที่ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งผูแ้ ทนนิติบุคคลได้
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ขา้ งต้น(ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2)โดย
เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
ด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
กำรออกเสียงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นับหุ ้นหนึ่ งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานมีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้าม
มิให้ออกเสี ยงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิ ญให้ออกนอกที่ ประชุมชัว่ คราวก็ได้ แต่การออกเสี ยงเลื อกตั้งหรื อถอดถอน
กรรมการให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
ผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผูร้ ับมอบฉันทะ ให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปบันทึกรวมกับคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อ
ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสี ยงที่นับได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่รวม
คะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ ้น
ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด

