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ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอสิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามท่ีระบุไว้มายังบริษัทฯ ภายใน
วันท่ี 22 เมษายน 2565 เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูลวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง
อีเมล์ท่ีท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุม 
 
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปน้ี 
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมาน้ี (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 14) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1.2 สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐาน
ประกอบด้วย 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 15) กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ

สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องของผู้
มอบฉันทะ 

2.3 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง
ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผู้มอบอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) 
1.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรอง

สําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
1.2 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
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2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 15) กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรอง

สําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
2.3 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

2.4 สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น 
 
กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคําแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน (ในกรณี
เป็นนิติบุคคล) 

 
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 
 ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: info@cho.co.th 
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา (เลขานุการบริษัท) 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0 4304 3889-90 ต่อ 1112, 081-670-1913 

 
การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail 

จํานวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ โปรด
ศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีท่ียังไมไ่ด้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 
โปรดติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ค (Notebook) /แท็บเล็ด 
(Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน 

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ได้ดังน้ี 

ระบบ iOS 
 
 
 

ระบบ Android 
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3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุม
เท่าน้ัน 

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน กรณีท่ีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการ
นับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีท่ีผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ตามเบอร์
โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-Mail ท่ีจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
 

***การประชุม E-AGM น้ีจะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน*** 
 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้า

ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับ
ท่ี 15) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงตามท่ีบริษัทได้กําหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายใน
วันท่ี 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

 ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: info@cho.co.th 
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา (เลขานุการบริษัท) 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0 4304 3889-90 ต่อ 1112, 081-670-1913 

 
หมายเหตุ: กรณีท่ีผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านได้ระบุมาในหนังสือ
มอบฉันทะ ซ่ึงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง
เท่าน้ันไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
 
กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานําส่ง
ข้อมูลต่อไปน้ี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอํานาจ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
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6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 
 ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: info@cho.co.th 
 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง นางสาวย่ิงหทัย ปอนพังงา (เลขานุการบริษัท) 

บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) 
265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0 4304 3889-90 ต่อ 1112, 081-670-1913 

 
การส่งคําแนะนําหรือคําถามเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM 
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคําแนะนํา หรือคําถามต่าง ๆ สามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังต่อไปน้ี 

 ส่งคําแนะนํา หรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 
o อีเมล์: info@cho.co.th 
o โทรศัพท์: 0 4304 3889-90 ต่อ 1112 เลขานุการบริษัท 

 ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างประชุม สําหรับผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือและ
นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะมีการส่งคําแนะนํา หรือคําถามทุก
ครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคําแนะนําและคําถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

o ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) 
o ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนท่ีอุปกรณ์ของตนเอง 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบส่งคําเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากท่ีสนทนาเสร็จ
ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมท่ีถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

 
ท้ังน้ี หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เร่ืองขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีท่ียืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-Mail ท่ีจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ
ไปให้ท่าน 

 
 
 


