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เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัฯ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป ณ ห้องเวิลด์บอลรูม 
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน 
โดยยื่นเอกสารและหลกัฐานเพ่ือตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเขา้ประชุมต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ณ จุดลงทะเบียน 
ดงัน้ี 
 
1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง /มอบเอกสารดังต่อไปน้ีต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ จุด
ลงทะเบียนเพ่ือลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุม  
 

1.1) กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 

บุคคลธรรมดาทีม่สัีญชาตไิทย บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  
2. บตัรขา้ราชการ หรือ 
3. บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือ 
4. ใบอนุญาตขบัขี่ 
ซ่ึงเอกสารดงักล่าวยงัไม่หมดอาย ุ

หนงัสือเดินทาง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนแปลงช่ือ นามสกลุ กรุณาแสดง/มอบเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
 
1.2) กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล (โดยกรรมการผูมี้อ านาจเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 

 

นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี      

ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และ 

2. บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซ่ึง
แสดงรายละเอียดช่ือนิติบุคคล ท่ีตั้งส านักงาน
ใหญ่ และข้อความท่ีแสดงว่า กรรมการท่ีเข้า
ประชุมด้วยตนเองเป็นกรรมการผู ้มีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล  และ 

2. บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ี  
เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ

 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
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2) กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

2.1) หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณา
กรอกขอ้มูลและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาดว้ยพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี และ
แสดง/มอบเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียน เพ่ือลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
 ก)  ส าเนาของบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงยงั        
 ไม่หมดอายแุละลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

 ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 หรือใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึง
 ยงัไม่หมดอายแุละลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.1.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
 ก)  กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ   
 

  กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: หนงัสือรับรองนิติบุคคล มีอายไุม่เกิน 1 ปี  ซ่ึง
แสดงรายละเอียดช่ือนิติบุคคล ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และขอ้ความท่ีแสดงรายช่ือผูมี้อ านาจ
ลงลายมือช่ือและกระท าการแทนนิติบุคคลพร้อมทั้งขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไข (ถา้มี) 

 

 ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูมี้อ  านาจของ      
นิติบุคคลซ่ึงได้ลงนาม หรือรับรองส าเนาเอกสารขา้งตน้ ท่ียงัไม่หมดอายุ และลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

 ข) ส าเนาของ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 หรือใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึง
 ยงัไม่หมดอายแุละลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

อน่ึง ในกรณีท่ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
 
ทั้งน้ี กรณีท่ีผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
เป็นคัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น อาจไม่ตอ้งใชเ้อกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข) หากคสัโตเดียนไดใ้ห้หลกัฐาน
เพียงพอแลว้  แต่ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคสัโตเดียน  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมใดๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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2.1.3) เพ่ือสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใช้สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี กรณี          
ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือไม่สามารถหาผูรั้บมอบฉันทะได ้ ผูถื้อหุ้น
สามารถแต่งตั้ งกรรมการอิสระเป็นผู ้รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนพร้อม
เอกสารหลกัฐาน ใหแ้ก่เลขานุการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

 
2.2) ส าเนาเอกสารทุกฉบบั จะตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้โดยผูถื้อหุ้น และหากเป็นเอกสารท่ี

จดัท าข้ึนในต่างประเทศ ตอ้งมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

2.3) หนงัสือมอบฉนัทะทุกฉบบั จะตอ้งติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท 

2.4) บริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ และ
สามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดท่ี้ http://th.thoresen.com/misc/shareholderMTG/agm-
2021/20210326-tta-agm2021-enc05b-th.pdf 

2.5) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได ้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น ปรากฎ
ตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 
  

1.  ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ 

2.  คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนังสือเชิญประชุม
แลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

3. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนใน  
หอ้งประชุม ขอใหล้งมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนนตามวาระท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้จกใหแ้ลว้ ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อ
ออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระนั้นๆ 

ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะท่ีถือมานั้นผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียง
ลงคะแนนไวล่้วงหน้าก่อนเร่ิมการประชุมแล้ว ผูรั้บมอบฉันทะท่านนั้ นไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนใน
ระหว่างการประชุม เน่ืองจากบริษทัฯ ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนังสือ      
มอบฉนัทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแลว้ 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 4 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้น          
ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ย หรือ     
งดออกเสียง เม่ือเรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่านเพ่ือน ามานับ
คะแนน  

 ส าหรับท่านผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
บริษทัฯ จะถือวา่ท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านท่ีส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั้น 

5.  ส าหรับในวาระท่ี 4 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั้ งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองด   
ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อน าไป      นบั
คะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติใน
วาระดงักล่าว 

6.  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ีท่าน
ได้ลงคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะไดอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ย
และไม่เห็นดว้ย หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือก ากบับริเวณ   ท่ี
ขีดฆ่า หรือการไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  


