
                                                                               
 

 

 THIP-SET/016/2021 
 

วนัท่ี 16 เมษายน 2564 
 

เรื่อง แจง้เปล่ียนรูปแบบและยกเลิกสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นการประชมุผ่าน                           
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

             ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติ
อนมุตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 39 
อาคารซนัทาวนเ์วอรส์ บี เลขท่ี 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ความตามทราบแลว้นัน้ 

 เนื่องดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไดก้ลบัมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งพบผูต้ิดเชือ้จ านวนมาก
และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
เห็นสมควรใหเ้ปล่ียนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน โดยไม่มีการจดัการประชุมที่หอ้งประชมุชัน้ 39 อาคารซนัทาวนเ์วอรส์ บี เลขที่ 123 
ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัการประชมุ เช่น วนั เวลา วาระการประชมุ และวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record 
Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหค้งเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 
2564 อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดและแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยมีขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ปรากฏตามส่ิง
ที่ส่งมาดว้ย 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

 
 

   
(นายเดชบดินทร ์ เหรียญทรพัยด์)ี  (นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร) 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 



                                                                               
 

 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform 

 
 เขียนที่……………………………………………. 

                                      Written at 
 วนัท่ี ..........................เดือน.............................พ.ศ................. 

                                     Date                          Month                           Year 
ขา้พเจา้....................................................................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง.............................. 
I/We,              Identification Card/Passport number 
สญัชาติ.......................................อยู่บา้นเลขท่ี...................ถนน........................................ต าบล/แขวง..........................… 
Nationality                                  Residing at No.             Road                                       Subdistrict 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
District                                                    Province                                       Postal Code 
อีเมล.์......................................................โทรศพัทม์ือถือ................................................................................................... 
E-mail                                                     Mobile Phone 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.............................................หุน้ 
As a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of shares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  https://thip.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
  
 ลงชื่อ/Signed.......................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder  

 (………………………………………………………) 

ขา้พเจา้ขอยืนยันเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันจันทร ์   
ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์      
(E-AGM) กรุณาส่งลิ ้งค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล
ส าหรับเข้าร่วมประชุมส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
I confirm to attend the meeting and vote at Annual 
General Meeting of Shareholders 2021 on April 26, 
2021 at 10.00 A.M. Please send individual link to 
attend the E-AGM in accordance with relevant laws. 

สามารถลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิง้ค์ (เริ่มใช้งานวันที่  19 
เมษายน 2564) หรือส่งแบบฟอรม์มายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือ
ถ่ายรูปมายงับรษิัทท่ีอีเมล legal.nattabhol@thantawan.com ภายใน
วนัท่ี 23 เมษายน 2564 
Able to register via QR Code or Link (Starting date April 19  
,2021) or sending this form to the Company or scanning or 
taking photos and send them to Email: 
legal.nattabhol@thantawan.com within April 23, 2021. 
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ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

 สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)      
มีความห่วงใยในสถานการณด์งักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันี ้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1.1 บริษัทสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบ

ฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบทา้ยหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ล าดบัท่ี 7 และ 9 ตามล าดบั) 
ใหแ้ก่บรษิัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ดา้นล่าง
นี ้หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายงับรษิัทท่ีอีเมล legal.nattabhol@thantawan.com ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 
 

หนงัสือมอบฉนัทะ 
บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขานกุารบรษิัท 
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ท่ี 32 
ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับรษิัทตามที่อยู่ ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยสแกน
หรือถ่ายรูปส่งมายงับรษิัทท่ี อีเมล legal.nattabhol@thantawan.com ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 
 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

2.1 การยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิง้ค ์(เริ่มใชง้านวนัท่ี 19 เมษายน 2564) หรือส่ง

แบบลงทะเบียน และส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการ
มอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายงับริษัทที่
อีเมล legal.nattabhol@thantawan.com ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

2.2 การเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดย้ืนยนัตวัตนตามขอ้ 2.1 และบริษัทไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหุน้ตาม

ขอ้มลูสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และผูถื้อหุน้
หรือผูร้บัมอบฉันทะไดย้ืนยันตัวตนแจง้กลับมายังบริษัทภายในวันที่ก าหนดแลว้ ลิ้งคเ์ข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล 
รวมถึงคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบ จะถกูจดัส่งไปยงัอีเมลที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับรษิัทเพื่อใชใ้น
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การเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)) โดยผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้ 

ทัง้นี ้การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษัทสามารถใชไ้ดก้ับ คอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ค แท็ปเล็ต หรือ
โทรศพัทม์ือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรือ อินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน 
โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาดว้ยตนเอง และการมอบ
ฉนัทะ 

กรณีมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั โทรศพัท ์097 087 2591 หรือ 089 527 5588 หรือโดยอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com 

 

3. การส่งค าถามล่วงหนา้ เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชุมและเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนอ์ย่างเต็มที่ หากมี
ค าถามที่ประสงคจ์ะใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชมุครัง้นี ้หรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบรษิัท สามารถส่ง
ค าถามล่วงหนา้ถึงเลขานกุารบรษิัทตามที่อยู่ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรือโดยอีเมล legal.nattabhol@thantawan.com 
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