
 

ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม  
การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.1 ส าหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม 
บรษัิทจะเปิดจดุตรวจสอบเอกสาร และจดุลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งแกรนด์

บอลลมู ชัน้ 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที่ 189 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110 รายละเอียดการเดินทางปรากฏตามแผนที่แสดงที่ตัง้ของสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 11) โดยมีเอกสาร
ประกอบการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

1.1.1 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให ้ซึ่งยงัไม่หมดอายแุละปรากฏรูปถ่ายของเจา้ของเอกสาร เช่น 
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัขี่ ใบอนญุาตขบัขี่สากล ใบส าคญัประจ าตวั
คนตา่งดา้ว หนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ (“เอกสารแสดงตน”) 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม) ซึ่งกรอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ  
(ค) ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ส าเนาเอกสารทกุฉบบัขอใหม้ีการลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

 ส าหรบัเอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบค าแปลภาษาองักฤษซึ่งผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือ
รบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทัง้นี ้หากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองลายมือช่ือโดย
พนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 

1.1.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

กรณีผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  
(ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที่ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ ระบุช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ  านาจ  



 

ลงลายมือช่ือผกูพนั เง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ ซึ่งมีขอ้มลู
เป็นปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

(ข) ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึ่งกรอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที่ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย ์หรือส่วนราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ ระบุช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล เง่ือนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ ซึง่มี
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้  

(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
(ง) ตน้ฉบบัเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบบัขอใหม้ีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้(1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้
เจา้ของเอกสารลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งในส าเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบคุคล 
ขอใหล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถา้มี) 

 ส าหรบัเอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบค าแปลภาษาองักฤษซึ่งผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทัง้นี ้หากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ จะตอ้งมี
การรบัรองลายมือช่ือโดยพนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 

1.1.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)  ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) ส  าเนาเอกสารการไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
(ค) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์ระบช่ืุอนิติบคุคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล เง่ือนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจ
ในการลงลายมือช่ือ และที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ ซึ่งมีขอ้มูลเป็นปัจจุบนั มีอายุไม่เกิน 1 ปีนบัจากวนัที่ใน
หนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

(ง)  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน Custodian
(จ) ส  าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ
(ฉ) ส าเนาเอกสารการมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ ให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน (ถา้มี)



 

ส าเนาเอกสารทุกฉบบัขอใหม้ีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้(1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้
เจา้ของเอกสารลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งในส าเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบคุคล 
ขอใหล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถา้มี) 

 ส าหรบัเอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบค าแปลภาษาองักฤษซึ่งผูถื้อหุน้ หรือผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล (แลว้แตก่รณี) ลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทัง้นี ้หากเป็นเอกสารท่ีจดัท า
ขึน้ในตา่งประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองลายมือช่ือโดยพนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 

1.2 ส าหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งยื่นแบบค า
รอ้งเพื่อเขา้รว่มประชุมเป็นการลว่งหนา้ โปรดศึกษาขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ณ สถานที่
ประชมุ และผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) (ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9) โดยบรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อ
เขา้รว่มประชุมตัง้แต่วนัที่ 18 – 27 เมษายน 2566 ในวนัและเวลาท าการ (ตัง้แต่เวลา 8.30 –17.30 น.) จนกว่าจะปิดการ
ประชมุ โดยมีเอกสารทีต่อ้งจดัเตรยีมลว่งหนา้เพื่อใชใ้นการยื่นแบบค ารอ้ง ดงันี ้

1.2.1 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยงัไม่หมดอายุและปรากฏรูปถ่ายของเจา้ของเอกสาร เช่น 
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัขี่ ใบอนญุาตขบัขี่สากล ใบส าคญัประจ าตวั
คนตา่งดา้ว หนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ (“เอกสารแสดงตน”) 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ) ซึ่งกรอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ  
(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ส าเนาเอกสารทกุฉบบัขอใหม้ีการลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

 ส าหรบัเอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบค าแปลภาษาองักฤษซึ่งผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือ
รบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทัง้นี ้หากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองลายมือช่ือโดย
พนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 



 

1.2.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

กรณีผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
(ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ที่ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์หรือส่วนราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ ระบุช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนั เง่ือนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ ซึง่มีขอ้มลูเป็น
ปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้     

(ข) ส  าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม) ซึ่งกรอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ที่ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์หรือส่วนราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ ระบุช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล เง่ือนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ และที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ ซึง่มี
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้  

(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
(ง) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบบัขอใหม้ีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ดงันี ้(1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้
เจา้ของเอกสารลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งในส าเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบคุคล 
ขอใหล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล พรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถา้มี) 

ส าหรบัเอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ขอใหแ้นบค าแปลภาษาองักฤษซึ่งผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร ทัง้นี ้หากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ จะตอ้งมี
การรบัรองลายมือช่ือโดยพนกังานรบัรองเอกสาร (Notary Public) ดว้ย 

1.2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ใชเ้อกสารเช่นเดียวกบัท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.1.3 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

ก. ผูม้อบฉนัทะ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
ข. หนงัสอืมอบฉนัทะมีการแกไ้ขขอ้มลูที่ส  าคญั โดยผูม้อบฉนัทะมิไดล้งนามก ากบัทกุแหง่ที่มีการแกไ้ขดงักลา่ว 
ค. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลมีอายเุกิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีในหนงัสอืรบัรองถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
ง. เอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมค่รบถว้น 



 

หมายเหต ุ  ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการหรือปัญหาในลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ที่ 
Inventech Call Center ตามช่องทาง ดงันี ้
 0-2931-9130
 @inventechconnect (ใหบ้ริการระหว่างวนัที่ 18 - 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวนั

ท าการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)

2. การเข้าร่วมประชุม

2.1 ส าหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม 
 ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุแลว้ สามารถเขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งแกรนดบ์อลลมู ชัน้ 7 
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท ในบรเิวณที่บรษัิทจดัไวส้  าหรบัรบัรองทา่นผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

บรษัิทไดก้ าหนดมาตรการและแนวทางเพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไวด้งันี ้
2.1.1  บริษัทไดจ้ัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ บรรจุในกล่องเพื่อมอบให้

หลงัจากการลงทะเบียน ทัง้นี ้ขอใหท้า่นรกัษาระยะหา่งระหวา่งกนัในขณะรบัประทานบรเิวณหนา้หอ้งประชมุ 
และงดการรบัประทานอาหารวา่งในหอ้งประชมุ  

2.1.2 บริษัทไดจ้ัดเตรียมจุดที่มีแอลกอฮอลห์รืออปุกรณล์า้งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใชง้าน
รว่มกนั 

2.1.3 บรษัิทก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิททกุคนตอ้งผา่นการคดักรองดว้ยชดุตรวจ ATK ก่อนวนัประชมุไมเ่กิน 24 
ชั่วโมง 

2.1.4 ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่อยูภ่ายในหอ้งประชมุ (เวน้แตเ่มื่อตอ้งการดื่มน า้) 

2.2 ส าหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
2.2.1  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถกดลิงกส์  าหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมตามที่ปรากฏในอีเมลแจง้

ผลการอนุมัติ เพื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 
ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป (ก่อนเปิดการประชมุ 2 ชั่วโมง)  

2.2.2  เมื่อ Log in เขา้ระบบ Inventech Connect แลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชุม” ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท าการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ 
และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ  

2.2.3  หากเกิดกรณีที่ระบบขดัขอ้งในระหวา่งการประชมุ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัแจง้ผา่นอีเมลเพื่อกลบั
เขา้สูก่ารประชมุผา่นระบบส ารองตอ่ไป 

2.2.4 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งอยูใ่นการประชมุจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระก่อนจะปิดให้
ลงมติในวาระนัน้ ๆ  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะออกจากการประชุม หรือ Log out จากระบบก่อนที่
จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้จะไมถ่กูนบัเป็นองคป์ระชมุ และไมถ่กูน ามานบัคะแนน
ในวาระนัน้ ๆ  อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชมุ หรอื Log out ในวาระใดวาระหนึง่จะไมเ่ป็นการตดัสทิธิ
ของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนในวาระตอ่ไป 



 

3. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ  ตามความเหมาะสม โดยหากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีค าถาม หรอืตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเรือ่งที่
เก่ียวขอ้ง สามารถด าเนินการได ้ดงันี ้ 

3.1 ส าหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม 
3.1.1  บริษัทไดจ้ดัที่นั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่างระหวา่งที่นั่งตามมาตรการของรฐัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทจะให้

สิทธิในการเขา้หอ้งประชุมแก่ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ลงทะเบียนก่อน และเมื่อที่นั่งที่ไดจ้ดัสรรไวค้รบตามจ านวน
แลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้หอ้งประชุมดงักลา่ว  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ทน  

3.1.2 กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสใหส้  าหรบัแต่
ละวาระ ทา่นสามารถท าไดโ้ดย 
(ก) ยกมือขึน้เพื่อแสดงความประสงค ์และเมื่อประธานในที่ประชุมอนญุาตแลว้ เจา้หนา้ที่จะน าไมโครโฟน

ไปส่งมอบใหแ้ก่ท่าน ทัง้นี ้ก่อนเริ่มการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหท้่านแจง้ช่ือ นามสกุล 
รวมทัง้สถานะในการเขา้รว่มประชมุวา่ทา่นเป็นผูถื้อหุน้ หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ทา่นใด เพื่อ
บรษัิทสามารถบนัทกึในรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น หรอื 

(ข) ท่านสามารถเขียนค าถามหรือแสดงความคิดเห็นบนกระดาษที่บริษัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้และสง่มอบแก่
เจา้หนา้ที่ 

3.2 ส าหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
3.2.1  เลอืกเมนกูารสง่ค าถาม จากนัน้เลอืกวาระท่ีตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น จากนัน้กด “ค าถาม” ใน

กรณีที่ตอ้งการสอบถามผา่นขอ้ความ สามารถพิมพค์ าถามหรอืความคิดเห็น แลว้กด “สง่ค าถาม”  
3.2.2  ในกรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านทางระบบภาพและเสียง  ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมกดที่เมนู 

“สอบถามผา่นภาพและเสยีง” จากนัน้กด “ตกลง” เพื่อยืนยนัในการจองคิว จากนัน้เมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้าม
ค าถาม ใหท้ าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของท่าน โดยขอใหแ้จง้ช่ือ นามสกุล และสถานะการเป็นผูถื้อหุน้
หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่านใด ก่อนถามค าถามทกุครัง้ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถบนัทึกในรายงานการ
ประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

ทัง้นี ้บริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้  ส  าหรบั
ค าถามและขอ้เสนอแนะอื่นใดที่เก่ียวกบัวาระการประชมุ ซึง่ผูถื้อหุน้สอบถาม และไมไ่ดม้ีการตอบในที่ประชมุ บรษัิทจะสรุปประเด็น
ค าถาม-ค าตอบไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมีการ
ประชมุ 



 

4. การมอบฉันทะ

บรษัิทไดจ้ดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ก าหนด จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 
 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั่วไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น
 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั
 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้

บริษัทไดจ้ัดส่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวมาพรอ้มกับหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7)
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเองพิจารณาวา่จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น  หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบรษัิท (ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 6) เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทน ทัง้นี ้ผูถื้อ
หุน้ยังสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัท https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-
meetings  

นอกจากนี ้บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกแก่ท่านผูถื้อหุน้ในการน าสง่เอกสารการมอบฉนัทะมายงับริษัทเป็นการลว่งหนา้
ก่อนวนัประชมุ โดยบริษัทไดจ้ดัเตรยีมและแนบซองบรกิารธุรกิจตอบรบัมาพรอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ ทัง้นี ้ท่านสามารถ
ปิดผนึกและน าส่งแก่บริษัททางไปรษณีย ์โดยไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ท่านสามารถน าส่งเอกสารการมอบฉันทะในขัน้ตอนการลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ดอ้ีก
ช่องทางหนึง่ ภายในวันศุกรท์ี่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เพื่อความเรยีบรอ้ยในการเตรยีมการประชมุ 

4.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น 
4.1.1  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
4.1.2 ผูม้อบฉนัทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ รวมทัง้จดัใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะลงลายมือช่ือใหถ้กูตอ้งครบถว้น  
4.1.3 กรณีที่มีการแกไ้ขหนงัสอืมอบฉนัทะในวาระใด ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข มิฉะนัน้ บรษัิท

จะถือวา่ผูร้บัมอบฉนัทะเป็น “ผูไ้มม่ีสทิธิออกเสยีง” ในวาระดงักลา่ว 

4.2  การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ทา่นสามารถระบช่ืุอกรรมการอิสระของบรษัิทที่ก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เพียงทา่นเดียว ดงันี ้

- นายธีระชัย ภวูนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ 71 ปี
ที่อยู ่ บรษัิท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านกัเลขานกุารบรษัิท ชัน้ 8 เลขที่ 123

อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรอื 

https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-meetings
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- นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ 54 ปี
ที่อยู ่ บรษัิท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านกัเลขานกุารบรษัิท ชัน้ 8 เลขที่ 123

อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

5. การออกเสียงลงคะแนน

ส าหรบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 43 ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุน้คนใดมี
สว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึง่ที่ประชุมจะตอ้งลงมติ ผูน้ัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเรื่องนัน้ เวน้แต่เป็นการออกเสยี ง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ีขอ้หา้ม 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมแทน และไดท้ าเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ในหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ลว้ บริษัทจะบนัทึกคะแนนเสียงตามความประสงคข์องที่ผูถื้อหุน้ไว้
เป็นการลว่งหนา้ในระบบ และจะน ามารวมกบัการออกเสยีงลงคะแนนของผูถื้อหุน้อื่นในท่ีประชมุตอ่ไป 

5.1  ส าหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม 
5.1.1 ในการลงคะแนนเสียง บริษัทไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนไวใ้หผู้ถื้อหุน้ทกุราย เพ่ือความสะดวกในการใชส้ทิธ์ิ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ ซึ่งไดพ้ิมพ์
รายละเอียดไวใ้นบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ บรษัิทจะเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติในแต่
ละรายการ เช่น วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เป็นตน้ 

5.1.2  วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 
(ก) ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใหท้ าเครื่องหมาย พรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนน 

และยกมือขึน้เพื่อแสดงตวั ทางบริษัทจะมีเจา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนดงักล่าว เพื่อน าไปนบัคะแนน
เสยีงตอ่ไป 

(ข) ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ “เห็นด้วย” ไม่ตอ้งท าเครื่องหมาย หรือสง่บตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะ
น าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ของผูถื้อหุน้ท่ี
เขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระนัน้ ๆ ไดจ้ านวนเทา่ใดจะถือเป็นคะแนนเสยีงที่มีมติเห็นดว้ย 

5.1.3 ในกรณีที่ผูม้อบฉนัทะมิไดร้ะบคุวามประสงคส์  าหรบัการออกเสียงลงคะแนนส าหรบัวาระใดในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก
ที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนเสยีงไดต้ามที่เห็นสมควร 

5.1.4 กรณีที่จะถือวา่เป็นบตัรเสยี ไดแ้ก่ 
(ก) บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
(ข) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง (ยกเว้นกรณีการออกเสียงลงคะแนนของ 

Custodian)
(ค) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั หรอืไมแ่สดงความประสงคท์ี่ชดัเจน
(ง) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่คะแนนเสยีงที่มีอยู่



 

5.2  ส าหรับผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
5.2.1  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการ

ลงคะแนนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งลงคะแนนเสียงในช่อง “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสียง” เพียงช่องเดียว  

5.2.2 ในวาระใดที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุท าการยกเลกิการลงคะแนนเสยีง หรอืมิไดท้  าการลงคะแนนเสยีงใด ๆ ผา่นระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทเปิดใหอ้อกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่า
ผูเ้ขา้รว่มประชมุออกเสยีง “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ 

6. การนับคะแนนเสียง

6.1 บริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ “เห็นด้วย” 

6.2 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  เวน้แต่ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2566 และเงินบ าเหน็จกรรมการ ซึ่งตามมาตรา 90 วรรคสอง ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม) ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และวาระที่ 8 เรื่อง 
พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 56 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

6.3 บริษัทจะประกาศมติของที่ประชุมในวาระใด ๆ และแสดงผลการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบว่ามติดงักลา่วมี
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เท่าใด อย่างไรก็ตามหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบั
คะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจจะขอใหท้ี่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไป
อยา่งตอ่เนื่อง และเมื่อเจา้หนา้ที่ไดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก็จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบผลของมติในวาระนัน้ ๆ ทนัที 

หมายเหต ุ 

 ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 ณ สถานที่ประชุม ได้ที่ส  านัก
เลขานุการบริษัท โทร. 0-2247-0247 ต่อ 3813 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์)

 ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการหรือปัญหาในลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ที่ Inventech
Call Center ตามช่องทาง ดงันี ้

0-2931-9130
@inventechconnect (ใหบ้ริการระหว่างวนัที่ 18 - 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวนัท าการ ไม่
รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)



 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 ณ สถานที่ประชุม และผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ 

 กรณีผู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม สามารถด าเนินการ ดงันี ้

  ผังแสดงขั้นตอนการเ 

 

 

 

 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานทีป่ระชุม 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง

.
3 รับบัตรลงคะแนน 

2. เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุ

3. ลงคะแนนเสยีงตามความประสงคบ์นบตัรลงคะแนน

.
2 เจ้าหน้าทีล่งทะเบียนตรวจสอบเอกสาร 

และท าการลงทะเบียน 

.
1 ยืน่เอกสารแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน

1. กรณีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

.
2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
.

1 ยืน่เอกสารการมอบฉันทะ ณ จุดตรวจเอกสาร 

.4 เจ้าหน้าทีล่งทะเบียนท าการลงทะเบียน

.
3 ยืน่เอกสารทีผ่่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน 

.
5 รับบัตรลงคะแนน

2. เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุ
3. ลงคะแนนเสยีงตามความประสงคบ์นบตัรลงคะแนน

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทน 
สามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับรษัิททางไปรษณียต์ามที่อยูด่า้นลา่งนี ้โดยใชซ้องธุรกิจตอบรบัท่ีแนบมา
พรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ทั้งนี ้เอกสารการมอบฉันทะจะตอ้งส่งถึงบริษัทภายในวันศุกรท์ี่ 21 เมษายน 2566 เวลา 
17.00 น. หรอืสามารถยื่นเอกสารการมอบฉนัทะดงักลา่ว ณ สถานท่ีประชมุ 

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกัเลขานกุารบรษัิท ชัน้ 8 
ตู ้ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกนัชีวิต กรุงเทพฯ 10326 



 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานทีป่ระชุม 

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
ผู้ถอืหุ้น เจ้าหน้าทีล่งทะเบียน 

 
 

 

 
 

 

 

 

เวลาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

แสดงเอกสาร 
เพื่อลงทะเบยีน 

ตรวจสอบเอกสาร 
ณ จดุลงทะเบยีน 

ไมผ่า่นการตรวจสอบ 

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้รว่มประชมุ 
และลงคะแนน 

ผา่นการตรวจสอบ 



 

กรณีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีล่งทะเบียน 

 
 

 

 
 

เวลาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

แสดงเอกสาร 
เพื่อลงทะเบยีน 

ลงทะเบียน 
เขา้รว่มประชมุ 
ณ จดุลงทะเบยีน 

ไมผ่า่นการตรวจสอบ 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้รว่มประชมุ 
และลงคะแนน 

ผา่นการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเอกสาร 
ณ จดุตรวจสอบเอกสาร 



 

ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting)  

 กรณีผู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์สามารถด าเนินการ ดงันี ้

 ข้ันตอนการยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ ผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปที่  https://app.inventech.co.th/TLI165705R

หรอืสแกน QR Code นี ้เพื่อเขา้สูร่ะบบ   และด าเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ 

2. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะ  (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แตว่นัที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะปิดการ
ประชมุในวนัท่ี 27 เมษายน 2566

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทน 
สามารถลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับริษัททาง
ไปรษณียต์ามที่อยู่ดา้นล่างนี ้โดยใชซ้องธุรกิจตอบรบัที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  ทัง้นี ้เอกสารการมอบฉันทะ
จะตอ้งสง่ถึงบรษัิทภายในวนัศกุรท์ี่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกัเลขานกุารบรษัิท ชัน้ 8 
ตู ้ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกนัชีวิต กรุงเทพฯ 10326 

3. ระบบประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชมุ
2 ชั่วโมง) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บั และปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

0-2931-9130

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัท่ี 18 – 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยดุนักขตัฤกษ)์ 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือบอกกล่าว 

นัดประชุม 

.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง เพือ่ท ารายการ 

ซึง่มี 4 ข้ันตอน ดังนี้

.
3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที ่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 
** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ท ารายการด้วยอเีมลและหมายเลข
โทรศัพทเ์ดยีวกัน ** 

ขัน้ตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุน้ 
ขัน้ตอนที่ 2 กรอกข้อมูลส าหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 
ขัน้ตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 
ขัน้ตอนที่ 4 ท ารายการส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้น 

       อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

https://app.inventech.co.th/TLI165705R


 

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร IOS ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พมิพ ์ Webex  Meetings ทีช่่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพือ่ตดิต้ังแอปพลิเคช่ัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวนโ์หลด

แอปพลิเคช่ัน 

.
5 เสร็จสิน้ ข้ันตอนการติดต้ัง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคช่ันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พมิพ ์ Webex  Meetings ทีช่่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ตดิต้ัง” เพือ่ตดิต้ังแอปพลิเคช่ัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์

โหลดแอปพลิเคช่ัน 

.
5 เสร็จสิน้ ข้ันตอนการติดต้ัง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคช่ันบนหน้าจอ 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก ์URL ส าหรับเข้าห้องประชุมทีไ่ด้รับจากอีเมล 

.
2 น าอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองคป์ระชุม 

.
4 จากน้ันกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” 

.
7 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียน 

เข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings  ดังนี ้

.
7.1 กรอกชือ่ผู้ใช้งาน ในชอ่ง Name และอีเมล ในช่อง Email Address 

 ให้ตรงกับข้อมูลทีท่ าการยืน่แบบค าร้อง 
ที่ทาการยืน่แบบคาร้อง.

7.2 กด “Next” 

.
6 กดปุ่ม “Open Webex” ที่แสดงบนหน้าจอ 

.
 8 กดปุ่ม “Join” เพือ่รับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

.
9 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้า รับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี ้

.
9.2 กดปุ่ม “OK” 

.
9.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูล 

ทีท่ าการยืน่แบบค าร้อง 

.
10 กดปุ่ม “อนุญาต” เพือ่เป็นการเปิดสิทธิก์ารเข้าถงึไมโครโฟน 

.
11 กดปุ่ม “Join” เพือ่รับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

ส าหรบัการใชง้านผา่น PC/Laptop ไมต่อ้งท าการติดตัง้ Application สว่นการใชง้านผา่น Mobile มีขัน้ตอนการติดตัง้ ดงันี ้

.
5 และกดปุ่ม “รับชมการประชุม” 



 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

กดปุ่ม “Continue” ทีเ่มนู “Multimedia Viewer” 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านทีไ่ด้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP 

.
8 ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสุด 

ทีไ่ด้ท าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดทีเ่มนู “Participants” หรือสัญลักษณ ์

.
2 กดทีเ่มนู “Chat” และเลือกทีข้่อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ 
กดทีเ่มนู “Chat” หรือสัญลักษณ ์
(กรณีเป็น iOS) 

.
3 กดลิงก ์“ลงคะแนนและถามค าถาม” 

.
4 จากน้ันกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอกอีเมลและรหัสผ่านทีไ่ด้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP 
 .

6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทก าหนด
กาหนด.

8 
กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

.
9 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์
.

10 
ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียง
ล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุด
ของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผล
คะแนน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมท าการยกเลิกการลงคะแนนเสียง หรือมิได้ท าการลงคะแนนเสียงผ่านระบบส าหรับ
วาระใด ภายในระยะเวลาที่เปิดให้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถอืว่าผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” ในวาระน้ัน 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

.
5

11 

ข้ันตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทก าหนด 

พมิพค์ าถาม และกด “ส่งค าถาม” 

1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2 

กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

กดปุ่ม “ตกลง” เพือ่ยืนยันการจองคิว 

รอเจ้าหน้าที่จัดล าดับคิวในการถามค าถามก่อนทีท่่านจะ
สามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

กดปุ่ม “ค าถาม”  

การสอบถามค าถาม 

.
1 

.
2 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

.
5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทก าหนด 

.
6 กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

.
7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์



 

 
*หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยูก่ับ
ระบบอินเทอรเ์น็ตที่รองรับของผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถงึอุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์
กรุณาใช้อุปกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเ์น็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอนิเทอรเ์น็ตที่แนะน า)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเทอรเ์น็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเทอรเ์น็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณท์ี่สามารถใช้งานได้
- โทรศัพทเ์คลื่อนที่/อุปกรณแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏิบัตกิาร iOS หรือ Android
- เคร่ืองคอมพิวเตอร/์เคร่ืองคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Chrome (เบราวเ์ซอรท์ี่แนะน า) / Safari / Microsoft Edge
** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 

คู่มือการตดิตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request คู่มือการใช้งาน e-Voting 



 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 
ผู้ถอืหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Inventech Connect เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

สแกน QR code จากหนงัสอืเชิญ 
หรอืกดลงิกเ์ขา้เว็บไซต ์

กรอกขอ้มลูยื่นแบบค ารอ้ง 
ผา่นระบบ e-Request 

สง่แบบค ารอ้ง 

แจง้อเีมล “ตอบกลบัแบบค ารอ้ง
และก าลงัด าเนินการ” 

ตรวจสอบและ 
อนมุตัิเอกสาร 

ไมผ่า่นการอนมุตัิ 

แจง้อเีมล  
“ปฏิเสธแบบค ารอ้ง” 

แกไ้ขขอ้มลูและแนบเอกสาร 

แจง้อเีมล  
“การอนมุตัิแบบค ารอ้ง”  
โดยจะไดร้บัรหสัผา่นและ 
ลงิกส์  าหรบัลงทะเบยีน 

เวลาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

กดลงิก ์“ลงทะเบียน” 
 เพื่อเขา้รว่มประชมุ 
ผา่นระบบ e-Voting 

รบัชมถ่ายทอดสดและ
ลงคะแนนเสยีง 

ผา่นการอนมุตั ิ

 เงือ่นไขการใช้งานระบบ 
กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี 
กรณีย่ืนแบบค ารอ้งหลายรายการ โดยใชอี้เมลและเบอรโ์ทรศพัทเ์ดียวกนั ระบบจะรวมบญัชีผูใ้ชง้านให ้หรือในกรณีท่ีผูใ้ชง้านมากกว่า 
1 บญัชี สามารถกดปุ่ ม “เปล่ียนบญัชี” เพ่ือเขา้ใชง้านบญัชีอ่ืน โดยบญัชีก่อนหนา้จะยงัถกูนบัเป็นฐานในการประชมุ 

กรณีออกจากการประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม “ลงทะเบียนออกจากองคป์ระชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกน าออกจากฐานคะแนนใน  ทกุวาระท่ี
ยงัไม่ไดด้  าเนินการ  


