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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Request) 
และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 

ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตอ้งยืน่แบบค าร้องล่วงหน้าเพื่อเขา้
ร่วมประชุม (e-Request) โดยด าเนินการใหค้รบถว้น ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีท่ีเอกสาร
หรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข 

1. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกบัการยืน่แบบค าร้องล่วงหน้าเพื่อเขา้ร่วมประชุม
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ใหค้รบถว้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 6 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง  
ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู ้ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น ส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบอนุญาตขบัรถ หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง และหากมี การเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงผูรั้บมอบฉันทะไดล้งลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมี การเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

นิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 
1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนา

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ -
นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู ้มีอ  านาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และมี
ขอ้ความแสดงให้เห็นว่า ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ  านาจ) ที่เขา้ร่วมประชุมมีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  6 
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2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ    

ลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ 
2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนา

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้
อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทั้งน้ี เอกสารตามขอ้น้ี ตอ้งมีขอ้ความ
แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้  

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเน า
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

 
3. กรณีมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น    

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถ้ือหุน้ที่เป็นนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
3.2.1 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนาม

ในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
3.2.2 หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให ้    
ผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้  าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไวจ้  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก  าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี  

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน  

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก  าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั   

• แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทย 
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผูถ้ือหุ้น หรือผูถ้ือหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที่ www.pmthoresenasia.com 

http://www.pmthoresenasia.com/
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ผูถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได ้โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. ให้ผู ้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้ น ยกเว้น           
ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น        
ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุ
ช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ  

3. ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน
นอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค 

4. การมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมแทนตนเอง 

4.1. กรณีมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แทนตนเอง  

ผูถ้ือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะโปรดด าเนินการตามขอ้ 1.-2. และยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม         
(e-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ  Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม        
ทั้งน้ี ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเขา้ร่วมประชุม (e-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

4.2. กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แทนตนเอง  

ผูถ้ือหุ้นโปรดด าเนินการตามขอ้ 1.-2. และส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบฉบบัจริงมายงั
บริษทัฯ โดยไม่ต้องย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Request)  

5. ส าหรับการมอบฉันทะ ทั้งขอ้ 4.1 และ 4.2 ขอให้ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริงและเอกสารประกอบพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยจ่าหนา้ซองถึงบริษทัฯ ดงัน้ี   

เลขานุการบริษทั  
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  

26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
(ส าหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้) 
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3. การย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Request)  

ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โปรดยื่นแบบค าร้องเพื่อ
เขา้ร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password ส าหรับใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
โดยบริษทัฯ จะเปิดระบบให้ยืน่แบบค าร้องและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งต่างๆ ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 18 เมษายน 2565 
เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไปจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ และหลงัจากที่บริษทัฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลแบบค าร้องและ
อนุมติัค  าร้องของท่านแลว้ ท่านจะไดรั้บอีเมลแจง้ขอ้มูล Username และ Password และลิงกส์ าหรับใชล้งทะเบียน
เข้าร่วมประชุมในวันประชุม และบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมฯ ในวันประชุม                 
(วนัที่ 25 เมษายน 2565) ก่อนเร่ิมประชุม 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นตน้ไป 

ทั้งน้ี ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเขา้ร่วมประชุม (e-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

4. การออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)  

1. ส าหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าผ่านระบบ 
Inventech Connect โดยให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น  ซ่ึงผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1. ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียง
ลงคะแนนดงักล่าว พร้อมกบัการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ  

2.2. หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริง
ประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

3. ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
ใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

5. การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลการนับคะแนน 

ประธานฯ จะช้ีแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเม่ือครบ
เวลาที่ประธานฯ ใหผู้ถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของ    
ผูถ้ือหุน้ตามวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผูถ้ือหุ้นได้
ทราบก่อนเสร็จส้ินการประชุม 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์โดยใช้                    
วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซ่ึงไม่ใชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็น
บตัรเสีย 

 


