เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
การลงทะเบียนผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป+ 2562 ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
จะดำเนินการดวยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
ที่จะไปประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร?มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะไปดวย

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม
1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง :
1.1 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ขาราชการ
1.2 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติต+างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต+างดาว หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
1.3 ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
1.3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับป3จจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอำนาจที่ไปเขาร+วมประชุม
1.3.2 สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเปนบุคคลต+างดาว) ของกรรมการ
ผูมีอำนาจตามขอ 1.3.1 พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตองโดยกรรมการดังกล+าว
1.4 ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในต+างประเทศ
1.4.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผูมีอำนาจและอำนาจกรรมการ
ซึ่งออกโดยหน+วยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรับรองโดยโนตารี่พับบลิค
1.4.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ไปเขาร+วมประชุม พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตองโดยกรรมการดังกล+าว
2. กรณีมอบฉันทะ :
2.1 ผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ
ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
2.2 ผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติต+างดาว : สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต+างดาว หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
2.3 ผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย=
หรือหน+วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ไดออกใหไม+เกิน 1 ป> ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ
ของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวขาราชการของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการดังกล+าว
2.4 ผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในต+างประเทศ : ผูมีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองต+อหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับบลิค) หรือ
หน+วยงานซึ่งมีอำนาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแต+ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล+าวแลว
ใหนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาที่
ผูไดรับมอบหมายใหทำการแทนบุคคลดังกล+าว หรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณ=ตามแบบของกฎหมาย
แห+งประเทศนั้นทำการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่พับบลิค) อีกชั้นหนึ่ง

2.5 กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนต+างประเทศและแต+งตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
2.5.1 ใหเตรียมและแสดงเอกสารเช+นเดียวกับผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลในขอ 1 หรือขอ 2
2.5.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนต+างประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ตองส+งหลักฐานดังต+อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนต+างประเทศให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว+าเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบไปพรอมดวย และ
มีผูถือหุน หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคำแปล
2.6 กรณีใชการพิมพ=ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพ=ลายนิ้วหัวแม+มือซายและเขียนขอความกำกับไวว+า
“ลายพิมพ=หัวแม+มือซายของ .......” และตองมีพยาน 2 คน รับรองว+าเปนลายพิมพ=นิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น
โดยตองพิมพ=ลายนิ้วมือต+อหนาพยาน และพยานตองลงลายมือชื่อรับรอง พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวขาราชการของพยานซึ่งไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย
2.7 ผูรับมอบฉันทะที่ประสงค=จะเขาร+วมประชุม จะตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวขาราชการ/
หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต+างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย= ไดกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไวจำนวน 3 แบบ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
แบบ ก เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่ง+ายไม+ซับซอน
แบบ ข เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต+าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนต+างประเทศและแต+งตั้งให Custodian ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
ทอท. ไดจัดส+งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ใหกับผูถือหุน ตามที่แนบมาพรอมกับหนังสือ
บอกกล+าวเรียกประชุม หากผูถือหุนท+านใดไม+สามารถเขาร+วมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะได
โดยดำเนินการดังนี้
1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท+านั้น ดังนี้
1.1 ผูถือหุนทั่วไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง
เท+านั้น
1.2 ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนต+างประเทศและแต+งตั้งให Custodian
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งไดจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ
แบบ ข หรือ แบบ ค)

2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค=ของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของ ทอท. (ตามที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม) เปนผูลงคะแนนแทน โดยใหระบุชื่อ
พรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงค=จะมอบฉันทะ ตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเปนผูรับมอบฉันทะ
ในการเขาร+วมประชุม
3. ปXดอากรแสตมปY จำนวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆ+าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล+าว
เพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ผูถือหุนที่ประสงค=ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดส+งหนังสือมอบฉันทะ
ทางไปรษณีย=ถึง ฝEายเลขานุการองค?กรและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตู ปณ. 3
ปณฝ. ดอนเมือง กทม. 10211 โทรศัพท? 0 2535 5261, 0 2535 5262, 0 2535 5264 และ 0 2535 5282
โทรสาร 0 2535 5189 พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ โดยส+งถึง ทอท. ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อใหเจาหนาที่
ของบริษัทฯ ไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารก+อนวันประชุม
ทั้งนี้ ผูถือหุนไม+สามารถแบ+งแยกจำนวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ+งแยก
การลงคะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเท+ากับจำนวนหุนที่ตนถืออยู+ โดยไม+สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส+วนนอยกว+าจำนวนที่ตนถืออยู+ได เวนแต+เปนผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูถือหุนต+างประเทศ
และแต+งตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. ก
ทอท. จะเริ่มลงทะเบียนการเขาร+วมประชุมผูถือหุนก+อนเริ่มการประชุมไม+นอยกว+า 2 ชั่วโมง หรือ
ตั้งแต+เวลา 12.00 น. เปนตนไป ณ หองสุวรรณภูมิ แกรนด= บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร=พอร=ต ตามแผนที่
ที่ส+งมาพรอมนี้

4. ก

ก

!"

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปXดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของ
ที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังต+อไปนี้
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งไปเขาร+วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเท+ากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กำหนดไวแตกต+างจากกรณีปกติ ใหดำเนินการ
ใหเปนไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบก+อนการลงคะแนน
ในแต+ละวาระดังกล+าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต+ละวาระ ผูถือหุน 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไม+เห็นดวยหรือ
งดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท+านั้น จะแบ+งหุนเพื่อลงคะแนนเสียงเปนหลายทางไม+ได
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่
ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเท+านั้น
4. ผูถือหุนที่มีส+วนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธาน
ในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได
5. การลงคะแนนลับ อาจกระทำไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอย+างนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติ
ใหมีการลงคะแนนลับดังกล+าว โดยประธานในที่ประชุมจะเปนผูกำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจงใหที่ประชุม
ทราบก+อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล+าว

