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เอกสารและหลักฐานที่ ผ้เู ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม
วิ ธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน
การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5) มายัง
บริษทั ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เมือ่ บริษทั ได้ตรวจสอบรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
สิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ที่กาหนดไว้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทีส่ อดคล้องตามข้อกาหนดสพธอ. จะ
ส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทไ่ี ด้ส่งมาแจ้งบริษทั ล่วงหน้า 3 วันก่อนวัน
ประชุม สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
แนวปฏิ บตั ิ ในการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
1. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
(1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัว ตนกลับ มายังบริษัทภายในวัน ที่ 20
ธันวาคม 2564 บริษัท โอเจอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึ่งเป็ นผู้ให้บริการการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทีส่ อดคล้องตามข้อกาหนดสพธอ. จะส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุม และ
คูม่ อื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทไ่ี ด้สง่ มาแจ้งบริษทั ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม
(2) การใช้โ ปรแกรมลงทะเบีย น และการนั บ คะแนนของบริษัท สามารถใช้ไ ด้ก ับ คอมพิว เตอร์ / โน้ ต บุ๊ ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มอื ถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome
อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพืน้ ฐาน
(3) โดยระบบรองรับการเข้าร่วมการประชุมทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธกี ารทัง้ แบบเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 7
2. การส่งคาถามล่วงหน้ า (ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564)
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องตามแต่วาระได้ในช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6.
โดยบริษทั จะรวบรวมคาถามทีเ่ กีย่ วข้องบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิน้
3. วิ ธีการถามคาถามในระหว่างการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคาถามดังกล่าวในช่วง
Q&A ของแต่ละวาระผ่านโปรแกรมการประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบ
ของบริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
4. เอกสารยื น ยันตัว ตนที่ ต้ องส่ ง พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบี ยน (QR Code) เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ มผ่ า นสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมโปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ถึงเลขานุ การบริษทั ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตาม
รายละเอียดในข้อ 6. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน QR Code
(2) ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) (เอกสารแนบ6)
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(3) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ เป็ นบุคคลธรรมดา หรือนิ ติ บุคคล (แล้วต่ อกรณี ) เพื่ อยืนยันตัวตน
อย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็ นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้
(3.1) ผู้ถือหุ้นที่ เป็ นบุคคลธรรมดา
 กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสือ
่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ก) เอกสารแสดงตนที่ร าชการออกให้ท่ยี งั ไม่ห มดอายุ เช่น บัต รประจ าตัว ประชาชน หรือบัต ร
ประจาตัวข้าราชการ หรือใบอนุ ญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงชื่อ -สกุล
ขอให้ผถู้ อื หุน้ แนบหลักฐานประกอบด้วย
 กรณีผถ
ู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ข) หนังสือมอบฉัน ทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
(ค) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ ทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้
ตามข้อ (3.1) (ก) และผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
(3.2) ผู้ถือหุ้นที่ เป็ นนิ ติบคุ คล
 กรณี ผู้ม ีอ านาจลงนามแทนนิ ติบุ ค คล (กรรมการ) ประสงค์ ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง
ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ก) เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม
ข้อ (3.1) (ก)
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เ ห็ น ว่า ผู้แ ทนนิ ติบุ คคลซึ่งเป็ น ผู้เข้าร่วมประชุม มี
อานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
 กรณีทม
่ี กี ารมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ค) หนังสือมอบฉัน ทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
(ง) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
(จ) สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบ
ฉันทะและได้ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
(ฉ) เอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม
ข้อ (3.1) (ก)
(3.3) กรณี ผ้ถู ือหุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น
(ก) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลข้อ (3.2)
(ข) ในกรณีทผ่ี ถู้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิม่ เติม
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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(2) หนังสือยืนยันว่า Custodian ผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ Custodian ทัง้ นี้เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคา
แปล
5. วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรือ่ งกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ หนแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆทีม่ อบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากดูแลหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ดว้ ยตัวเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี้
 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปสามารถเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
 ผูถ้ อื หุน้ ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ค.
2. มอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั * คือ
นายมารุต สิ มะเสถียร ตามทีบ่ ริษทั ได้เสนอชือ่ ไว้ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
*กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง เลขานุ การ
บริษทั ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564
3. ผูถ้ อื หุน้ ต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีต่ น
ถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการ
ออกเสียงของ Custodian)
5. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาทพร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษทั ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีล่ งทะเบียน
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
6. ช่องทางติ ดต่อบริ ษทั
ไปรษณีย์ :
“เลขานุการบริษทั ”
บริษทั บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
E-mail :
cs@tqm.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-119-8888 ต่อ 1069 หรือ 7855
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ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการประชุมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) การส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุ การ
บริษทั เพือ่ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6.
(2) ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีทย่ี นื ยันตัวตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทร่ี ะบุไว้ในคู่มอื การใช้งานที่
ได้รบั ทาง E-Mail

********************************************
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