เอกสารแนบท้าย 8 : ค�ำชีแ้ จงวิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐาน
			
แสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง ลงคะแนนในการ
			 ประชุมผูถ้ อื หุน้ 			
วิธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำ� หนดไว้ ซึง่ เป็นแบบที่
ก�ำหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดและชัดเจนมายังผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
สามารถพิจารณาได้วา่ จะมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั รายใดรายหนึง่ ตามทีบ่ ริษทั ได้เสนอชือ่ ไว้ ซึง่ มี
รายละเอียดข้อมูลของกรรมการทีบ่ ริษทั เสนอชือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถ้ อื หุน้ อาจระบุชอื่ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพือ่ ความคล่องตัวกรณีผรู้ บั มอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผูร้ บั มอบฉันทะรายอืน่
ก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพือ่ แยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
www.tvothai.com
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุม 2 ชัว่ โมง โดยจะเริม่ เปิดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา
8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารน�ำ้ มันพืชไทย ตามแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมทีไ่ ด้แนบมาพร้อมนี้
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
		 1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
			 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ
				 เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล
				 ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
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		 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
			 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน
				 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
			 - ส�ำเนาเอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ อื หุน้ ได้ลงลายมือชือ่ รับรองส�ำเนาถูกต้อง
			 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหนึ่ง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
		 1. กรณีผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
			 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
			 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
				 ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คล ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
		 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
			 - หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและ
				 ผู้รับมอบฉันทะ
			 - ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
				 ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่ง
				 เป็นผู้ถือหุ้น
			 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
			 - ส�ำเนาเอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลเช่นเดียวกับข้อ 1 ทีล่ งนามในหนังสือมอบฉันทะ
				 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้
เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
- ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง
- ส�ำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง
ส�ำเนาโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล โดยจะต้องมีรายละเอียดชือ่ นิตบิ คุ คลผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันนิตบิ คุ คล และเงือ่ นไขหรือ
ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจ ในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�ำค�ำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
นิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึง่ เป็นเสียงหนึง่ และให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนน เลือก
ตัง้ กรรมการ ทัง้ นี้ ประธานอาจเชิญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนัน้ ๆ ให้ออกนอกทีป่ ระชุมชัว่ คราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน
กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ เมือ่ ประธานขอให้มกี ารลงมติในแต่ละ วาระ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่
เพือ่ น�ำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ ให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียง ที่
รวมจากผูถ้ ือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท
มิได้กำ� หนดไว้เป็นอย่างอืน่ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
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