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เอกสารสาํหร ับการลงทะเบียน  

1. การเข ้าประชุมด้วยตนเอง 
- แบบแจง้การประชมุ (สิงทีสง่มาดว้ย 5) 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัซึงออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง 
เป็นตน้ 

2. การเข ้าประชุมโดยผู้ร ับมอบฉันทะ 
2.1 ผู้ถอืห ุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

- แบบแจง้การประชมุ (สิงทีสง่มาดว้ย 5) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึงกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวของผูถื้อหุน้ซึงออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี หรือ
หนงัสือเดินทาง ซงึผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูร้บัมอบฉันทะซึงออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขี 
หรอืหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

2.2 ผู้ถอืห ุน้เป็นนิตบิ ุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

- แบบแจง้การประชมุ (สิงทีสง่มาดว้ย 5) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึงกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ พรอ้มประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาหนงัสือรบัรองหรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของผูถื้อหุน้ ซึงออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานที
เกียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึงผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง พรอ้ม
ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวของผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ซึงออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี หรอืหนงัสือเดินทาง ซงึผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูร้บัมอบฉันทะซึงออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขี 
หรอืหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

 

 

สิงทีสง่มาดว้ย 6 
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2.3 ผู้ถอืห ุน้เป็นนิตบิ ุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

- แบบแจง้การประชมุ (สิงทีสง่มาดว้ย 5) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึงกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ พรอ้มประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตังนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึงออกโดยหน่วยงานทีเกียวขอ้ง     
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชือ สถานทีตังสาํนักงานใหญ่ และรายชือและอาํนาจของผู้มีอ ํานาจ 
ลงนามแทนผูถื้อหุน้ ซงึผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวของผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ซึงออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี หรอืหนงัสือเดินทาง ซงึผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูร้บัมอบฉันทะซึงออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขี 
หรอืหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

- คาํแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึงมิไดมี้ตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึงผูมี้อาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนาม
รบัรองคาํแปลถกูตอ้ง 

ผูถื้อหุน้ซงึประสงคที์จะแต่งตงัผูร้บัมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบคุคลหนึงตามความประสงค ์หรือมอบฉนัทะให้
นางชนญัญารกัษ ์เพ็ชรร์ตัน ์หรอื นางกมลวรรณ วิปลุากร หรอื  นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง 
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระดงักลา่ว ปรากฏในสิงทีสง่มาดว้ย 8 

ทังนี ผูถื้อหุน้สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึงกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานขา้งตน้ มายัง
สาํนกังานใหญ่ของบรษัิทที 

บรษัิท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท  
ชนั 39 อาคารจตัรุสัจามจรุ ี 
เลขที 319 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

ภายในเวลา 17.30 น . ของวันท  ี25 สิงหาคม 2563 เพือใหเ้จา้หนา้ทีของบรษัิทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร 

ในกรณีที ผู้ ถื อหุ้นมีข้อสงสัยเกี ยวกับเอกสารสําหรับการลงทะเบียน กรุณาติดต่ อ Call Center ที โทรศัพท์หมายเลข  
+66 2096 9362 ระหวา่งวนัที 15 – 25 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 17.30 น. 
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อนมุติั อนมุติั 

ข ันตอนการลงทะเบยีนและการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้สูร่ะบบ (login) เพอืเขา้รว่มประชมุทางอิเลก็ทรอนิกส ์
ในวนัที 31 สิงหาคม 2563 ไดต้งัแตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

เรมิการประชมุเวลา 13.00 น. 

ดาํเนินการประชมุ 
ตามลาํดบัวาระการประชมุ 

ลงคะแนนผ่านระบบ AGM e-Voting 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อทีประชมุ 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ 
เขา้ประชมุทางอิเลก็ทรอนิกส ์

เตรยีมแบบแจง้การประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะ 
และเอกสารประกอบ 

ลงทะเบยีนผ่าน link https://app.inventech.co.th/dtac  
หรอืสแกน QR Code และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบ 

เพือการตรวจสอบการมอบฉนัทะ ระหวา่งวนัที 15 – 25 สงิหาคม 2563 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ลงทะเบียนผ่าน link 
https://app.inventech.co.th/dtac หรอืสแกน 
QR Code และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสาร

ประกอบเพือยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้  
ระหวา่งวนัที 15 – 25 สิงหาคม 2563 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ AGM  
e-Request ระหวา่งวนัที 15 – 25 สิงหาคม 2563 

(ระบบ  AGM e-Request จะปิดเวลา 17.30 น. ของวนัที 25 สิงหาคม 2563) 
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธ ีการนับคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียงทางใดทางหนงึเท่านนั 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาร ะท ี 5 เกียวกับการแต่งตังกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นทีไม่เห็นดว้ยหรือ 
งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ AGM e-Voting เพือนับคะแนนเสียงต่อไป สําหรับผู้ถือหุ้นทีเห็นด้วย  
ไม่จาํเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงผ่านระบบ AGM e-Voting  

4. ในการนบัคะแนนเสียง บรษัิทจะนาํคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจากบตัรเสียทีพบ มาหกัออกจากจาํนวน
เสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. สาํหรบัวาระที 5 เกียวกับการแต่งตงักรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบ AGM e-Voting ไม่ว่าจะ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผูถื้อหุน้ทีไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ AGM e-Voting 
จะถือวา่งดออกเสียง  

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในทีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที
เกียวขอ้งกับวาระนัน ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ทีตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจง้ชือและ
นามสกลุก่อนซกัถามและแสดงความคิดเห็นทกุครงั 

7. มติของทีประชมุ จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้นวาระ
ท ี 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2563 ซึงจะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ และวาระท  ี8 อนมุติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท ซงึจะตอ้งไดร้บัอนมุติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

8. ประธานในทีประชมุจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนตอ่ทีประชมุ เมือการนบัคะแนนเสียงของวาระนนั ๆ เสรจ็สิน 

 


