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เอกสารแนบ 8 
เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง การนับคะแนน 
การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง

สง่เอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุมฯ (ตามรายละเอยีดเอกสารแนบ 8) มายงับรษิทัภายในวนัท่ี 22 เมษายน 
2565 เมื่อบรษิทัไดต้รวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมฯ ทีก่ าหนดไวใ้นวนัที ่25 
มนีาคม 2565 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ บรษิทั โอเจอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(E-Meeting) ทีส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมลท์ีไ่ดส้่ง
มาแจง้บรษิัทล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม ส าหรบัใช้ในโปรแกรมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-
Meeting) 

แนวปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. การเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
(1) เมื่อผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะไดแ้จง้ความประสงค์ และยนืยนัตวัตนกลบัมายงับรษิทัภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 

บรษิัท โอเจอนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิารการจดัประชุมผู้ถือหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ที่
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมลท์ีไ่ดส้่ง
มาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม 

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

(3) โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมการประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธิกีารทัง้แบบเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และการมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 10 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า (ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565) 
 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้งตามแต่วาระไดใ้นช่องทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. โดยบรษิทัจะ
รวบรวมค าถามทีเ่กีย่วขอ้งบนัทกึในรายงานการประชุมภายหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 

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

วาระผ่านโปรแกรมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยระบบของบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

4. เอกสารยืนยนัตวัตนท่ีต้องส่งพรอ้มแบบฟอรม์ลงทะเบียน (QR Code) เพื่อเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ (แลว้แต่กรณี) ถงึเลขานุการบรษิทั ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดใน

ขอ้ 6. ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน QR Code 
(2) ใบตอบรบัเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (เอกสารแนบ 9) 
(3) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (แล้วต่อกรณี) เพื่อยืนยนัตวัตนอย่างถกูต้อง

และครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดงัน้ี 
(3.1)  ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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(ก) เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ
หลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ข) หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ ทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ (3.1) 

(ก) และผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3.2)  ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
 กรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง  ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-

Meeting) 
(ก) เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ (3.1) (ก)  
(ข) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ค) หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ง) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการ
แทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(จ) ส าเนาเอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและไดล้ง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ฉ) เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ (3.1) (ก) 

(3.3)  กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝาก
และดแูลหุ้น 

(ก) ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลขอ้ (3.2)  
(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนตอ้งสง่

หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian ทัง้นี้เอกสารที่มไิด้มตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมา
พรอ้มดว้ยและใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล  

5. วิธีการมอบฉันทะ  
บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวต้ามประกาศกรม

พฒันาธุรกจิการคา้เรื่องก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็หนแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆทีม่อบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
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3. แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดูแล
หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตวัเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี้ 
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ ดงันี้  

 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปสามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
 ผูถ้อืหุน้ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ค.  
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลหนึ่งตามวตัถุประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั* คอื  

นายชินภทัร วิสุทธิแพทย ์ตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอชื่อไวใ้หเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

*กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทลงมตแิทน โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐานมายงัเลขานุการบรษิทั ตาม
ช่องทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 

3. ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีต่นถอือยู่ได้ เวน้
แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงเพยีง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

5. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทพร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมผีลผูกพนัตาม
กฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีล่งทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

6. ช่องทางติดต่อบริษทั 
ไปรษณีย ์: “เลขานุการบรษิทั” 

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

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

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมโดยสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 
(1) การส่งเอกสารยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบรษิทั เพื่อ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. 
(2) ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีทีย่นืยนัตวัตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแลว้ 

ตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการใชง้านทีไ่ดร้บัทาง E-Mail 

 

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