บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฎิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1.

การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
1.1

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่
บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง

1.2

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้ จดั ทําหนังสือตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ 3 แบบ
ดังนี ้
- แบบ ก เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
- แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างที่จะมอบฉันทะไว้ อย่างละเอียดชัดเจน
และแน่นอนตายตัว
- แบบ ค เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะ
- บุคคลธรรมดา
(ก) หนัง สือ มอบฉัน ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อ ความถูก ต้ องครบถ้ ว น
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาบัตรประจําประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจําประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง
เพื่อลงทะเบียน
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- นิติบคุ คล
(ก)

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สํ า เนาภาพถ่ า ยหนัง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง รั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คล พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ค) สําเนาบัตรประจําประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจําประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง
เพื่อลงทะเบียน และดําเนินการ ดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ น เพียงแบบเดียวเท่านัน้
2. ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
3. ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงแทน ให้
-

นางวนิดา วรรณศิริกลุ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยสุดประเสริ ฐ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
โดยระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวข้ างต้ นลงในช่องผู้รับมอบฉันทะในแบบหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้

4. ปิ ดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
ถูกต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารหรื อหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
2.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ ตงแต่
ั ้ 12.00 น. เป็ นต้ นไป
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3.

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
3.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
3.2 ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่านัน้ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ แต่ไม่สามารถแยกการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน

3.3 กรณีปกติมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
3.4 กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริษัทฯ กําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ
เป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริษัทฯ กําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
3.5 ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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