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เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
โปรดศึกษาวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดย Inventech Connect ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
และแนบเอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM)  ดงัน้ี 
 
1) กรณีทีป่ระสงค์จะเข้าประชุม e-AGM ด้วยตนเอง  

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 5 
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2) กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 

2.1) หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงในการประชุม e-AGM แทน 
กรุณากรอกขอ้มูลและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาดว้ยพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี  
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
 ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงยงัไม่หมดอายุ
และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

 ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงยงัไม่
หมดอายแุละลงนามรับรองส 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 าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูมี้อ  านาจของนิติบุคคล 
ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุและลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
 ข) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรือบตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ

ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงยงัไม่
หมดอายแุละลงนามรับรองส 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 
 



 - 32 - 

2.1.3) เพ่ือสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใช้สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี กรณี          
ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือไม่สามารถหาผูรั้บมอบฉันทะได ้ ผูถื้อหุ้น
สามารถแต่งตั้ งกรรมการอิสระเป็นผู ้รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนพร้อม
เอกสารหลกัฐาน ใหแ้ก่เลขานุการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 

 
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  www.thoresen.com   หรือดาวน์โหลดไดท่ี้ QR Code 

 

2.5) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได ้โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น ปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 
  
1. ในการประชุม บริษทัฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ

ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม
เม่ือนบัคะแนนเสียงเสร็จ  

2. ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นของตนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ 

3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงใน
ระบบ Inventech Connect (e-Voting) โดยผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือแท็บเล็ต 
สามารถเขา้สู่ระบบลงคะแนนเสียงไดต้ามลิงกท่ี์แจง้ในช่องทาง Chat ฟังกช์นั ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป สามารถกดปุ่ม Continue ดา้นขวา ในฟังชัน่ Multimedia Viewer 
จากนั้นน า Email และ Password ท่ีไดรั้บจาก Email อนุมติัของท่าน เพ่ือ Sign-in เขา้สู่ระบบการลงคะแนน 
และกดปุ่มลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระท่ีท่านตอ้งการลงคะแนนเสียง  

4. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุ้นเลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ “เห็นดว้ย” (สีเขียว) / “ไม่เห็นดว้ย” (สีแดง) / “งดออกเสียง” 
(สีสม้) และ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (สีฟ้า)  การกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ 
การไม่ไดส่้งการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบัวาระการประชุม
ดงักล่าว ทั้งน้ี  ผูถื้อหุ้นสามารถท าการเปล่ียนแปลงการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าจะปิดการลงคะแนน
เสียงในวาระนั้นๆ  โดยภายหลงัส้ินสุดการหารือในแต่ละวาระ บริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงใน
ระบบในแต่ละวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาที 

5. กรณีผูรั้บมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “สลบั
บญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ  

6. ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะ โดยในหนังสือมอบฉันทะผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้าในทุกวาระ
ก่อนเร่ิมการประชุมแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะท่านนั้นไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในระหวา่งการประชุม เน่ืองจาก
บริษทัไดเ้ก็บและบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแลว้  

7. ส าหรับในวาระท่ี 4 เร่ืองการเลือกตั้ งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคล  

8. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะใชว้ธีิการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจากการออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
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9. ขอให้ผูถื้อหุ้นอยูใ่นวาระการประชุมจนจบการประชุม และตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติใน
วาระนั้นๆ   

9.1 กรณีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนและออกจากการประชุมก่อนการปิดประชุม กรุณากด
ลงคะแนนเสียงและส่งคะแนนให้ครบทุกวาระก่อน แลว้จึงปิดบราวเซอร์ โดยไม่ต้องกดปุ่ม “ออก
จากการประชุม” 

9.2 กรณีผูถื้อหุน้ออกจากการประชุมโดยกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะไม่ถูก
น าไปรวมเป็นองคป์ระชุม และการออกเสียงลงคะแนนท่ีไดก้ดส่งไปก่อนหนา้จะไม่ถูกบันทึกเป็น
คะแนนเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดพิ้จารณา ภายหลงัจากท่ีกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” 

 อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุ้น หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ  

10 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ทั้ งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามล าดับ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ผ่านช่องทาง Q&A บนระบบ
เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิมพช่ื์อและนามสกุล สถานะความเป็นผูถื้อหุ้น หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะ ตามดว้ยค าถาม หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แลว้กดส่งค าถาม โดยบริษทัฯ จะตอบค าถาม
ในห้องประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระของการ
ประชุมน้ีเท่านั้น ส าหรับค าถามและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดต้อบในการประชุม บริษทัฯ จะสรุปประเด็น
ค าถามและค าตอบเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นน้ี ซ่ึงจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
ภายใน 14 วนันบัแต่การประชุมเสร็จส้ิน 

11 เพ่ือลดอตัราความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไปสู่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ
ท่ีจดัการประชุม การประชุมจะถูกกระชบัใหอ้ยูภ่ายในเวลา 2 ชัว่โมง 

12 หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมล ์เพ่ือกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ
ส ารองต่อไป 

 

กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน โปรดติดต่อ Inventech Call Center 
โทรศพัท์ 02-931-9130  (เฉพาะวนัท าการ ระหว่างวนัท่ี 20 - 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนเสร็จส้ิน
การประชุม) 

  


