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ขนัตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In person 

มาด้วยตนเอง   
Granting Proxy 

มอบฉันทะ  

Granting Proxy to Other 

มอบฉันทะให้ผู้อนื  
Granting Proxy to Independent Director        

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

Send required documents to the Company 
via e-mail (ca@thaiwah.com) and postal as 

specified, within April 18, 2022. 

ส่งเอกสารตอบกลับมายังบริษัททางอีเมล 

(ca@thaiwah.com) และไปรษณยี์ตามทบีริษัทได้แจ้งไว้               

ภายในวันที 18 เมษายน 2565 

1. Notification of Meeting 

แบบแจง้การประชมุ  

2. Documents in accordance to 
Attachment 8 

เอกสารและหลกัฐานตามสงิทีมาดว้ย 8   
1. Notification of Meeting  

แบบแจง้การประชมุ  

2. Proxy Form B / C 

 แบบมอบฉันทะ ข / ค  

3. Documents in accordance to Attachment 8                      
เอกสารและหลกัฐานตามสิงทีมาดว้ย 8   

The Company verifies for eligibility. 

บริษทัตรวจสอบข้อมูลเพอืยืนยันตัวตน  

 

The Company sends Username and Password back to the 
shareholders’ e-mail address.  

 

บริษัททําการจัดส่ง Username and Password ไปยังอเีมลที

ได้ส่งมาแจ้งบริษัท  

 Download E-AGM Manual  

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM 

http://weblogin.conovance.com/support.php 

 
Download E-AGM program for installation  

ติดตงัระบบ E-AGM 

http://weblogin.conovance.com/download.php 

 

Meeting will commence at 
10:00 am  

เรมิประชุม เวลา 10:00 น. 

Shareholder / Proxy holder log in to       
E-AGM System by Username and 

Password at 8:30 am onwards.  
 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รบัมอบฉันทะ เข้าสู่ระบบ E-AGM ด้วย 

Username and Password 

ตังแต่ เวลา 8:30 น.เป็นต้นไป 

Required Devices: Desktop Computer / Portable Computer : Laptop and Tablet  
 (*Windows OS Only*): Windows XP / 7 / 8 / 10 and up and Internet bandwidth 2 Mbps up  
 
อุปกรณ์ทรีองรบัการใช้งาน : คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะ /  คอมพิวเตอร์พกพา : แล็ปท็อป และ แท็บเลต็ 

 (*ระบบปฏบิัตกิาร Windows เท่านัน*) ระบบปฏิบตัิการ Windows XP / 7 / 8 / 10 ขนึไป และอินเตอรเ์นต็ความเร็ว 2 Mbps ขนึไป 

 

 

Send required documents to the 
Company via e-mail (ca@thaiwah.com), 

within April 18, 2022. 

ส่งเอกสารทงัหมดกลบัมายังบริษัททางอีเมล 

(ca@thaiwah.com) ภายในวันท ี18 เมษายน 2565 

Shareholders  
ผู้ถือหุ้น  
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บริษัทจะจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) เพียงแบบ

เดียวเท่านนั ตามหลกัเกณฑท์ีกฎหมายกาํหนดเกียวกับการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยบริษัทมีวาระ

การประชุมตามหนงัสือเชิญประชุมฯ ทีไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้ โดยมีรายละเอียดเกียวกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 ดงันี 

 

 การเปิดประชุมและการดาํเนินการประชุม 

 

บรษิัทจะจดั E-AGM โดยดาํเนินการตามขอ้บงัคบับรษิัททเีกียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ตามสิงทีส่งมาดว้ย 13  

 

 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมพร้อมลงนามให้สมบูรณ์ และนําส่งเอกสารทังหมดแก่บริษัททาง  

email: ca@thaiwah.com ภายในวันจันทร์ที 18 เมษายน 2565 เมือบริษัทไดต้รวจสอบรายชือผู้ถือหุ้น ณ วัน

กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที 9 มีนาคม 2565 แล้วพบว่าถูกต้อง บริษัทจะส่งชือผู้ใช้ 

(USERNAME) และรหสัผ่าน (PASSWORD) ไปยัง email ของผูถื้อหุน้ตามทีไดแ้จง้แก่บริษัท สาํหรบัใชใ้นโปรแกรม

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

 การมอบฉันทะ  

 

กรณีทีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลอนืเขา้รว่มประชุมและลงมติแทนท่านในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท

ครงันี โปรดกรอกขอ้ความ และลงลายมือชือ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แต่หากท่านเป็นผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทุน

ต่างประเทศและแต่งตงัใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ท่านสามารถเลือกใช้

หนงัสือมอบฉันทะไดท้งัแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนงัสือมอบฉันทะทงัแบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิงทีส่งมา

ดว้ย 9 และหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให ้

 

1.  ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ ์หรือ 

2.  นายชนินทร ์อรรจนานันท ์ 

 

รายละเอียดประวัติของ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ ์และ นายชนินทร ์อรรจนานันท ์ปรากฎตามสิงทีส่งมาดว้ย 10 

กรุณาส่งแบบแจง้การประชุมทีลงนามแลว้ และหนังสือมอบฉันทะ รวมทังเอกสารทังหมดมายงับริษัทล่วงหนา้ทาง 

email: ca@thaiwah.com และนําส่งเอกสารฉบับจริงทังหมดทางไปรษณีย ์โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท 

ไทยวา จาํกดั (มหาชน) เลขที 21/11, 21/13 ชนั 6 อาคารไทยวา 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

10120 เพอืใหบ้รษิัทไดร้บัเอกสารดงักล่าว ภายในวันจันทรท์ ี18 เมษายน 2565 โดยบรษิัทจะปิดอากรแสตมป์ 20 

บาทในหนงัสือมอบฉันทะเพอือาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท ีทจ.79/2564 เรืองหลกัเกณฑใ์นการชกัชวน

เป็นการทวัไปเพอืใหผู้ถ้ือหุน้ของบรษิัทมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนนแทน บรษิัทขอแจง้ให้

ทราบดงัน ี 

- ผูถ้ือหุน้ควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉันทะ 

- หากท่านผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ไวล่้วงหนา้แลว้ 

บริษัทจะดาํเนินการบนัทึกคะแนนเสียงตามทที่านไดร้ะบุมาในหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว โดยหากท่านผูถื้อหุน้ที

มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ 

กรรมการอิสระทีเป็นผูร้บัมอบฉันทะจะดาํเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป 

อนึง หากบริษัทไม่ดาํเนินการบนัทึกคะแนนเสียงตามทีท่านไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉนัทะ และหากท่านไดร้บัความ

เสียหายจากการดาํเนินการดงักล่าว ท่านมีสิทธิดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้ 

- หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทาํไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือถึงประธานกรรมการก่อน

เรมิการประชมุ (กล่าวคือภายในวนัศกุรท์ ี22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.) 

 

 วิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM 

 

1. ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ สามารถดาวนโ์หลดคูม่ือการติดตงัและการใชง้านไดที้  

http://weblogin.conovance.com/support.php  

2. ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ สามารถดาวนโ์หลดโปรแกรมสาํหรบัติดตงัเพอืใชเ้ขา้รว่ม E-AGM ไดที้ 

http://weblogin.conovance.com/download.php  

 

 อุปกรณ ์(Device) และความเร็วอนิเตอรเ์นต็ (Internet) ทรีองรับสาํหรับติดตังโปรแกรมเพอืใช้เข้าร่วม E-

AGM 

 

1. อปุกรณท์ีใชร้ะบบปฎิบตัิการ Microsoft Windows: Windows OS: XP/7/8/10 

 คอมพิวเตอรต์งัโต๊ะ (Desktop Computer) 

 คอมพิวเตอรพ์กพา (Portable Computer) : แล็ปท็อป (Laptop) และ แท็ปเล็ต (Tablet) เป็นตน้ 

2. อินเตอรเ์น็ตความเรว็ : 2 Mbps ขึนไป 

 

 การส่งคาํถามล่วงหน้า 

 

ผูถ้ือหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ทีเกียวขอ้งตามแต่ละวาระภายในวันจันทรท์ี 18 เมษายน 2565 โดยส่งมาที 

email: ca@thaiwah.com ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีเขา้รว่มประชมุในวนัประชุมฯ ยงัคงสามารถสอบถามไดต้าม

วาระการประชมุ E-AGM 
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 ช่องทางการติดต่อและสง่เอกสาร 

 

1.  Email: ca@thaiwah.com 

2.  ไปรษณีย:์ เลขานกุารบรษิัท บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) เลขที 21/11, 21/13 ชนั 6 อาคารไทยวา 1 ถนนสาทร

ใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

 ช่องทางติดต่ออนื 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

Email: ir@thaiwah.com 

โทร. 0-2285-0040 ต่อ 1109 

 

 


