
 

 
33 

เอกสารแนบ 7 

 
หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร ่วมประชมุ วิธ ีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผ ู้ถอืห ุ้น 
 
 

 
1. กรณีผ ูถ้ ือห ุ้นเข้าร่วมประชมุด ้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถือห ุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : โปรดแสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหท้ี�ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรอืใบขบัขี� และหากมีการเปลี�ยนแปลง ชื�อ-นามสกุล ให้ยื�น
หลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 ผู้ถอืห ุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต ่างด ้าว : โปรดแสดงใบสาํคญัประจําตวัต่างดา้ว หรอื หนงัสอืเดนิทาง 
1.3 ผู้ถอืห ุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 

ก. สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลฉบบัปัจจุบนั ไม่เกิน 6 เดอืน ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ซึ�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนั 5นพรอ้มประทบัตราสําคญั (ถ้า
ม)ี 

ข. สาํเนาบตัรประชาชน (หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางกรณีเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของกรรมการผูม้อีํานาจ ตามขอ้ ก 
พรอ้มทั 5งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

1.4 ผู้ถอืห ุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 
ก. หนังสือรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลแสดงชื�อกรรมการผูม้อีํานาจและอํานาจกรรมการ ซึ�งออกโดย

หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง พรอ้มทั 5งรบัรองโดยโนตารี�พบัลคิ ไม่เกนิ 1 ปี 
ข. สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของกรรมการที�มาเขา้รว่มประชุม พรอ้มทั 5งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

ทั 5งนี5 โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode ที�แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี5 มาในวนัประชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ 
 

2. กรณีการมอบฉันทะ 
2.1 ผู้ถอืห ุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความครบถว้น 
ข. สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
ค. สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
2.2 ผู้ถอืห ุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต ่างด ้าว : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความครบถว้น 
ข. สาํเนาบตัรใบสาํคญัประจาํตวัตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบฉนัทะ ซึ�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

ผูม้อบฉนัทะ 
ค. สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ (หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว) 

ซึ�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

 

1. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม  
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2.3 ผู้ถอืห ุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 
ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความครบถว้น 
ข. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลฉบบัปัจจุบนั ไม่เกนิ 6 เดอืน ของผูม้อบฉนัทะออกโดยกรม

พฒันาธุรกจิการคา้ ซึ�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั 5น 
ค. สําเนาบตัรประชาชนของผู้รบัมอบฉันทะ (หรอืสําเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นนิตบุิคคลต่างด้าว) 

ของกรรมการผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะ ซึ�งรบัรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูล้งนามในหนังสอืมอบ
ฉนัทะนั 5น 

ง. สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ (หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว) 
ซึ�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
2.4 ผู้ถอืห ุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความครบถว้น 
ข. สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลของผูม้อบฉันทะแสดงชื�อกรรมการผูม้อีํานาจและอํานาจ

กรรมการ ซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง พรอ้มทั 5งรบัรองโดยโนตารี�พบัลคิ ไม่เกนิ 1 ปี 
ค. สําเนาหนังสอืเดนิทางของกรรมการผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะ ซึ�งรบัรองสําเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูล้ง

นามในหนังสอืมอบฉนัทะนั 5น 
ง. สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ (หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่างดา้ว) 

ซึ�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

ทั 5งนี5 โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode ที�แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี5 มาในวนัประชุมผูถ้อืหุ้นดว้ย
เพื�อความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ 
 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืห ุ้นที3เป็นผ ูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต ั 4งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผ ู้รบัฝากและดแูลหุ้น 
3.1 ใหเ้ตรยีมและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ที�เป็นนิตบิคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 
3.2 ในกรณีที�ผูถ้ือหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนต้องส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนี5เพิ�มเตมิ 
1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุ้นที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ําเนินการลงนามในหนังสอื

มอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสอืยนืยนัว่าเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 
 

 โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode ที�แนบมาพรอ้มหนังสอื เชญิประชุมฉบบันี5 มาในวนัประชุมผูถ้อืหุ้นด้วย เพื�อ
ความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ ท ั 5งนี5 เอกสารที�มไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งทําคาํแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพรอ้มดว้ย และผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิลุคลนั 5นรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
 
 
 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และ แบบ ข ใหก้บัผูถ้อืหุ้น หากผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตวัเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี5 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
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1. ใหใ้ชห้นังสอืมอบฉนัทะที�บรษิทัไดจ้ดัส่งมาให ้เพยีงแบบเดยีวเท่านั 5น สําหรบัผูถ้อืหุน้ที�ไม่ใช่ Custodian จะเลอืกใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหนึ�งเท่านั 5น มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งตามความ
ประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืกรณีที�ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทั สามารถมอบฉนัทะได้
โดยใหร้ะบุชื�อพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลที�ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ ตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม 

2. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทั 5งขดีฆา่ลงวนัที�ที�ทาํหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื�อใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทั 5งนี5บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมอากรแสตมป์เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉนัทะที�มาลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุม 

 ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทางไปรษณีย ์ตดิต่อ คุณสุพชิญา เทพพทิกัษ์ โทรศพัท ์0 2119 8888 ต่อ 1069 และ 1088 โทรสาร 
0 2119 9000 
 
 ทั 5งนี5 ผูถ้อืหุน้รายหนึ�งจะถอืหุน้ของบรษิทัฯ จํานวนเท่าใด ผูถ้อืหุน้นั 5นจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีว
เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสยีงได ้ 
 
 
 
 บรษิทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ ตั 5งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องประชุมซื�อสตัย์ ช ั 5น 6 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน)  เลขที� 123 อาคารพรรณนิภา1 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรงุเทพฯ 10230 ตามแผนที�สถานที�จดัประชุมที�ไดแ้นบมาพรอ้มนี5 
 
 
 
หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระท ั 3วไป 
1. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยดว้ยวธิใีชบ้ตัรลงคะแนน โดยนับหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุน้ ซึ�งผูถ้อืหุน้

หรอืผูม้อบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ�ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านั 5นการลงคะแนนเสยีง

ของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสียงนั 5นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะหรอืระบุไว้ให้
ชดัเจนหรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ รวมถงึ
กรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได ้
ตามที�เหน็สมควร 

 

4.การออกเสียงลงคะแนนในที3ประชุมผ ู้ถือหุ้น 

3.การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 



 

 
36 

เอกสารแนบ 7 

วาระเลือกต ั 4งกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17. กําหนดให ้
(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�ง (1) หุน้ต่อหนึ�ง (1) เสยีง 
(ข) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียู่ท ั 5งหมดตาม (ก) เลอืกตั 5งบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ในกรณีที�

เลอืกตั 5งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลที�ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั 5งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตั 5งในครั 5งนั 5น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลกืตั 5งในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการที�จะพงึ
มหีรอืจะพงึเลอืกตั 5งในคร ั 5งนั 5น ใหป้ระธานในที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชี5ขาด 

 
วิธ ีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานที�ประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถ้ือหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผู้ถอืหุ้นรายหนึ�งมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอืหรอืรบัมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่
ละวาระเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอืหรอืรบัมอบฉนัทะมา 

(2) การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ที�ลงคะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระเท่านั 5น
โดยเจา้หน้าที�จะเกบ็ใบลงคะแนนและนําคะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ดงักล่าวมาหกัออกจากจํานวนเสยีง
ทั 5งหมดที�เขา้รว่มประชุม ส่วนที�เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที�ลงคะแนนเหน็ดว้ย ในวาระนั 5นๆ 

 
มติของที3ประชมุผ ูถ้ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี4 

 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองที�ประชุม 
 กรณีอื�นๆ ซึ�งมกีฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษิทักําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองที�ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย

หรอืข้อบงัคบันั 5นกําหนด โดยประธานในที�ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นในที�ประชุมรบัทราบก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักล่าว 
1.  หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ5นอกีหนึ�งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชี5ขาด 
2.  ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื�องนั 5น และ

ประธานที�ประชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนั 5นออกนอกที�ประชุมชั �วคราวกไ็ดเ้วน้แต่เป็นการออกเสยีง
ละคะแนนเพื�อเลอืกตั 5งกรรมการ 

3.  การลงคะแนนลบัอาจกระทําไดเ้มื�อมผีูถ้อืหุน้ในที�ประชุมอย่างน้อย 5 คนรอ้งขอ และที�ประชุมลงมตใิหล้งคะแนนลบั 
โดยประธานที�ประชุมจะเป็นผูกํ้าหนดวธิกีารลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี�ประชุมก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที�มี
มตใิหล้งคะแนนลบั 
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานที�ประชุมจะชี5แจงวธิกีารนับคะแนนเสยีงให้ที�ประชุมทราบก่อนเริ�มวาระการประชุมว่าบรษิทัฯ จะนับคะแนน
เสยีงแต่ละวาระดว้ยการนับจากการลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนน หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงไดท้ํา
เครื�องหมายไวแ้ละแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี�ประชุมทราบทกุวาระหลงัจากเสรจ็ 
 
 
 
 




