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คำอธิบำยวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุม
1. กำรมอบฉันทะ
1.1 หนังสือมอบฉันทะ
ธนำคำรได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุม ได้ ด้วยตนเองสำมำรถพิจำรณำมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อกรรมกำรธนำคำร (ตำมรำยชื่อในข้ อ 1.3) เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทน (ตำมเอกสำรแนบ 11)
อนึ่ง ตำมประกำศของกรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ที่กำหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ ำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน ต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียว เป็ นผู้เข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนได้ ดังนัน้ เมื่อมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐำนะนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของธนำคำร จึงจะนำส่งหนังสือมอบ
ฉันทะและเอกสำรเชิญประชุม เพียง 1 ชุดไปยังที่อยู่ที่มียอดหุ้นและเป็ นที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แจ้ งไว้ ล่ำสุด (Principal Address)
เท่ำนัน้ หำกผู้ถือหุ้นแจ้ งที่อยู่ไว้ มำกกว่ำ 1 แห่ง ที่อยู่ท่ี่ไม่ได้ ระบุว่ำเป็ น Principal Address จะได้ รับหนังสือเพื่อแจ้ งว่ำหนังสือ
มอบฉันทะและเอกสำรเชิญประชุมได้ ถกู จัดส่งไปยังที่อยูท่ ่เป็
ี่ น Principal Address แล้ ว
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่ง ตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นสำมำรถ
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสำมำรถพิมพ์เอกสำรดังกล่ำวได้ จำกเว็บไซต์ของธนำคำร: www.tmbbank.com
1.2 กำรมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
• ผู้มอบฉันทะสำมำรถมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ เพียงรำยเดียว เป็ นผู้เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่
สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลำยมือชื่ อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนพร้ อมทังแนบเอกสำรหลั
้
กฐำนตำมข้ อ 2.1 (2)
1.3 กำรมอบฉันทะให้ กรรมกำรธนำคำร
• ผู้มอบฉันทะโปรดเลือกกรรมกำรธนำคำรตำมรำยชื่อต่อไปนี ้เพียงคนเดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. นำยประสงค์ พูนธเนศ ประธำนกรรมกำร อำยุ 59 ปี ที่อยู่ ธนำคำรทหำรไทย จำกัด(มหำชน) สำนักงำนใหญ่เลขที่ 3000
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2. นำยสิงหะ นิกรพันธุ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) อำยุ 65 ปี ที่อยู่ ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
3. นำยศิริพงษ์ สมบัตศิริ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล (กรรมกำรอิสระ) อำยุ 64 ปี
ที่อยู่ ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
10900
• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรำยละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อผู้มอบฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงธนำคำรภำยในวันศุกร์ ที่ 20 กันยำยน 2562 โดยผู้มอบฉันทะสำมำรถนำหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมเอกสำรประกอบ ใส่ในซองบริ กำรธุรกิจตอบรับที่แนบมำพร้ อมนี ้เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดส่งเอกสำรมำยังธนำคำร
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2. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุม
ธนำคำรจะเริ่ มรับลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุ ม ตังแต่
้ เวลำ 10.00 น. เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ ผู้เข้ ำร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสำร
ดังต่อไปนี ้ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ ำประชุม
2.1 ผู้ถอื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ซงึ่ ปรำกฏรูปถ่ำยของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอำยุ
ได้ แก่ บัตรประจำตัวประชำชน / บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร / ใบอนุญำตขับรถ / หนังสือเดินทำง
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่ง มำพร้ อมกับหนังสือ เชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้ องกรอกข้ อควำมให้ ถูก ต้ องครบถ้ วน
พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ข) สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน / บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร / ใบอนุญำตขับรถ / หนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ค) แสดงเอกสำร (ฉบับจริ ง) ที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน / บัตร
ประจำตัวข้ ำรำชกำร / ใบอนุญำตขับรถ / หนังสือเดินทำง
2.2 ผู้ถอื หุ้นเป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผ้ แู ทน (กรรมกำร) ของผู้ถือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1) แสดงเอกสำร (ฉบับจริ ง) ที่สว่ นรำชกำรออกให้ และยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน / บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร /
ใบอนุญำตขับรถ / หนังสือเดินทำง
2) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมแทน
นิติบคุ คลและประทับตรำบริ ษัท (ถ้ ำมี) และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำ ผู้แ ทน ซึ่งเป็ นผู้เข้ ำร่ วมประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทน
นิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่สง่ มำพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน และลงลำยมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ข) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำม
แทนนิติบคุ คลและประทับตรำบริ ษัท (ถ้ ำมี) และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทน ซึง่ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมีอำนำจกระทำ
กำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ค) สำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล โดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ง) แสดงเอกสำร (ฉบับจริ ง) ที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน / บัตร
ประจำตัวข้ ำรำชกำร / ใบอนุญำตขับรถ / หนังสือเดินทำง
2.3 ผู้ถอื หุ้น ซึ่งมิได้ มีสัญชำติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ
โปรดเตรี ยมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับกรณี ข้ำงต้ น โดยเอกสำรที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้ องจัด ทำ
คำแปลภำษำอังกฤษแนบมำด้ วย และให้ ผ้ ูแทนนิติบุคคลนัน้ รับรองควำมถูกต้ องของคำแปล หำกเป็ นเอกสำรที่จัดทำขึน้ ใน
ต่ำงประเทศ ต้ องมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรี พบั บลิค (Notary Public)
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