เอกสารแนบ 8

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงทะเบียน
เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุ งเทพฯ โดยบริ ษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นไปด้ วย
ความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ดังนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ได้ กําหนดไว้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทน หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี ้
1. แบบ ก.เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดวาระต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ ชดั เจน
ทังนี
้ ้ แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ เฉพาะแบบหนึ่งแบบ
ใดเท่านัน้ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ
ที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้
ผู้ถื อ หุ้น สามารถดาวน์ โ หลดแบบหนัง สือ มอบฉัน ทะทัง้ หมดดัง กล่า วได้ ที่ www.twz.co.th และโปรดนํา
แบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcodeปรากฏตามเอกสารที ่จดั ส่งมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญนี ้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เพื่อ
ความสะดวกในการลงทะเบียน
2. วิธีมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ยกเว้ นผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึง่ ได้ จากทังสามแบบ
้
2.2 มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ใน
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ลงนามครบถ้ วนพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องมายังบริ ษัท ได้ ที่เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หุ้น ไม่ส ามารถแบ่ง แยกจํ า นวนหุ้น โดยมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะหลายคนเพื่ อ แบ่ง แยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึง่ น้ อย
้ เป็ นผู้รับฝากและ
กว่าจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ นคัสโตเดียนที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตังให้
ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. เอกสารที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นต้ องนํามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1) กรณี ผ้ ูถือ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง ให้ แ สดงเอกสารที่ ส่ว นราชการออกให้ ที่ ยัง ไม่ห มดอายุ เช่น บัต ร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้ วย
2) กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่ อรั บรองสํา เนา
ถูกต้ องทังนี
้ ้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
นิตบิ ุคคล
1) กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรรมการ) ครบถ้ วน
- สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ซงึ่ แสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คลนันพร้
้ อมรับรองสําเนาโดยผู้แทน
นิติบคุ คล ทังนี
้ ้ผู้แทนนิติบคุ คลโปรดแสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรรมการ) ครบถ้ วนและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่ อรั บรองสํา เนา
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
- ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้ อ 1) หรื อ 2) โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่

- ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ทังนี
้ ้โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป ของ
วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10
4. หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
- ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมาย และหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ ดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
3) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกห้
้
องประชุมชัว่ คราวก็ได้
4) การลงคะแนนลับอาจจะทําได้ เมื่อมีผ้ ถู ื อหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับนัน้ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่ วมประชุมเท่ านัน้

