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เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 
วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง การนับคะแนน 
การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ

ฉนัทะตอ้งสง่เอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอยีดในหนงัสอืเชญิประชุมฯ (ตามรายละเอยีดเอกสารแนบ 6) มายงับรษิทัภายใน
วนัท่ี 19 เมษายน 2564 เมื่อบรษิัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิเขา้ร่วม
ประชุมฯ ทีก่ าหนดไวใ้นวนัที ่10 มนีาคม 2564 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ บรษิทั โอเจอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร
การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ทีส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วม
ประชมุและคูม่อืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมลท์ีไ่ดส้ง่มาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

แนวปฏิบติัในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
(1) เมือ่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไดแ้จง้ความประสงค ์และยนืยนัตวัตนกลบัมายงับรษิทัภายในวนัที่  19 เมษายน 

2564 บรษิทั โอเจอนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-
Meeting) ทีส่อดคล้องตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้ใชง้านใน
ระบบไปยงัอเีมลท์ีไ่ดส้ง่มาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนักอ่นวนัประชมุ 

(2) การใชโ้ปรแกรมลงทะเบยีน และการนบัคะแนนของบรษิทั สามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอร ์/ โน้ตบุ๊ค (Notebook) / 
แทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศพัทม์อืถอืผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G 
หรอื Internet บา้นพืน้ฐาน 

(3) โดยระบบรองรบัการเขา้รว่มการประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธิกีารทัง้แบบเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและการมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 8 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า (ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564) 
 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้งตามแต่วาระไดใ้นชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. โดย
บรษิทัจะรวบรวมค าถามทีเ่กีย่วขอ้งบนัทกึในรายงานการประชมุภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ 

3. วิธีการถามค าถามในระหว่างการประชุม 
ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามผ่านหน้าต่างขอ้ความ หรอื Chat มาได ้โดยกรรมการจะตอบค าถามดงักล่าวในช่วง Q&A 

ของแต่ละวาระผ่านโปรแกรมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยระบบของบรษิทั โอเจ อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

4. เอกสารยืนยนัตวัตนท่ีต้องส่งพร้อมแบบฟอรม์ลงทะเบียน (QR Code) เพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ถึงเลขานุการบรษิัท ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัตาม

รายละเอยีดในขอ้ 6. ภายในวนัที ่19 เมษายน 2564 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน QR Code 
(2) ใบตอบรบัเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (เอกสารแนบ7) 
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(3) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (แล้วต่อกรณี) เพ่ือยืนยนัตวัตนอย่าง
ถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(3.1)  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
 กรณีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)   

(ก) เอกสารแสดงตนทีร่าชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอใหผู้ถ้อืหุน้
แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ข) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ ทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 

(3.1) (ก) และผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3.2)  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
 กรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ประสงคร์่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(E-Meeting) 
(ก) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 

(3.1) (ก)  
(ข) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ค) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ง) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(จ) ส าเนาเอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและ
ไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ฉ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหข้องผู้รบัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 
(3.1) (ก) 

(3.3)  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รบัฝากและดแูลหุ้น 

(ก) ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลขอ้ (3.2)  
(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน

ตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนินการลงนาม

ในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
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(2) หนังสอืยนืยนัว่า Custodian ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
Custodian ทัง้นี้เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล  

5. วิธีการมอบฉันทะ  
บรษิัทได้จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะจ านวน 3 แบบตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ตาม

ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรือ่งก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็หนแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆทีม่อบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากดแูลหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตวัเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี้ 
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ ดงันี้  

 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปสามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทา่นัน้ 
 ผูถ้อืหุน้ปรากฏชือ่ตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ค.  
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลหนึ่งตามวตัถุประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั* คอื  

นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์ตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอชือ่ไวใ้หเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

*กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัลงมตแิทน โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงัเลขานุการบรษิทั 
ตามชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. ภายในวนัที ่19 เมษายน 2564 

3. ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีต่นถอือยู่
ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค.  

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ด้วยไม่เห็นดว้ยหรอืงดออก
เสยีงเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสยีง
ของ Custodian) 

5. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทพรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีล่งทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

6. ช่องทางติดต่อบริษทั 
ไปรษณีย ์: “เลขานุการบรษิทั” 

บรษิทั บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 

E-mail :  cs@tqm.co.th 
เบอรโ์ทรศพัท ์:  02-119-8888 ต่อ 1069 หรอื 7855 
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เอกสารแนบ 6 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชมุโดยสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 
(1) การสง่เอกสารยนืยนัตวัตนเพือ่เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตดิต่อเลขานุการบรษิทั 

เพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ตามชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. 
(2) ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยนืยนัตวัตนอย่างถูกต้องและ

ครบถว้นแลว้ ตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไว้ในคู่มอืการใชง้านทีไ่ดร้บั
ทาง E-Mail 
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