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เอกสารแนบ 5 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 
วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง การนับคะแนน 

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 
 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉันทะต้องส่งเอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุมฯ (ตามรายละเอยีดเอกสารแนบ 5) มายงั
บรษิทัภายในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 เมือ่บรษิทัไดต้รวจสอบรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สทิธเิขา้ร่วมประชุมฯ ที่ก าหนดไว้ในวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บรษิทั โอเจอนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ทีส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะ
ส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมล์ทีไ่ดส้่งมาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนั
ประชมุ ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

แนวปฏิบติัในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
(1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยนืยนัตวัตนกลบัมายงับริษัทภายในวนัที่  20 

ธนัวาคม 2564 บรษิัท โอเจอนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ใหบ้รกิารการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ทีส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และ
คูม่อืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมลท์ีไ่ดส้ง่มาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนักอ่นวนัประชมุ 

(2) การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และการนับคะแนนของบริษัท สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ /  โน้ตบุ๊ค 
(Notebook) / แทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศพัทม์อืถอืผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome 
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอื Internet บา้นพืน้ฐาน 

(3) โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมการประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธิกีารทัง้แบบเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 7 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า (ภายในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564) 
 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้งตามแต่วาระไดใ้นชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. 
โดยบรษิทัจะรวบรวมค าถามทีเ่กีย่วขอ้งบนัทกึในรายงานการประชมุภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ 

3. วิธีการถามค าถามในระหว่างการประชุม 
ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามผ่านหน้าต่างขอ้ความ หรอื Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบค าถามดงักล่าวในช่วง 

Q&A ของแต่ละวาระผ่านโปรแกรมการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) โดยระบบ
ของบรษิทั โอเจอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

4. เอกสารยืนยนัตัวตนท่ีต้องส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) เพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ (แลว้แต่กรณี) ถงึเลขานุการบรษิทั ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัตาม
รายละเอยีดในขอ้ 6. ภายในวนัที ่20 ธนัวาคม 2564 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน QR Code 
(2) ใบตอบรบัเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) (เอกสารแนบ6) 
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(3) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (แล้วต่อกรณี) เพ่ือยืนยนัตวัตน
อย่างถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(3.1)  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
 กรณีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)   

(ก) เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลีย่นแปลงชื่อ -สกุล 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ ทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้

ตามขอ้ (3.1) (ก) และผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3.2)  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง  ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ก) เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตาม

ขอ้ (3.1) (ก)  
(ข) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมี
อ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ง) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ
มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(จ) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบ
ฉนัทะและไดล้งลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ฉ) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตาม
ขอ้ (3.1) (ก) 

(3.3)  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น 

(ก) ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลขอ้ (3.2)  
(ข) ในกรณีทีผู่ถ้ือหุ้นที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะแทนตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนินการลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
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(2) หนังสอืยนืยนัว่า Custodian ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ Custodian ทัง้นี้เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษา
องักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค า
แปล  

5. วิธีการมอบฉันทะ  
บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวต้าม

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

ผูร้บัฝากดแูลหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตวัเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี้ 
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ ดงันี้  

 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปสามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทา่นัน้ 
 ผูถ้อืหุน้ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ค.  
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลหนึ่งตามวตัถุประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั* คอื  

นายมารตุ สิมะเสถียร ตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอชือ่ไวใ้หเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

*กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัลงมตแิทน โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐานมายงัเลขานุการ
บรษิทั ตามชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. ภายในวนัที ่20 ธนัวาคม 2564 

3. ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีต่น
ถอือยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ด้วยไม่เหน็ด้วยหรอืงด
ออกเสยีงเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้(เว้นแต่เป็นการ
ออกเสยีงของ Custodian) 

5. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทพรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กต้องและมผีล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีล่งทะเบยีน
เขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

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 

mailto:cs@tqm.co.th
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เอกสารแนบ 5 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชมุโดยสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 
(1) การส่งเอกสารยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ตดิต่อเลขานุการ

บรษิทั เพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ตามชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. 
(2) ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีทีย่นืยนัตวัตนอย่างถูกตอ้งและ

ครบถ้วนแล้ว ตดิต่อบรษิทั โอเจอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัท์ทีร่ะบุไว้ในคู่มอืการใชง้านที่
ไดร้บัทาง E-Mail 
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