
สิ่งที่สงมาดวย 7 
 

ขัน้ตอนการยนืยนัตวัตน และหลักเกณฑ วธิปีฏบิตัิในการเขารวมประชุม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Shareholders

ผูถือหุน  

In person 

มาดวยตนเอง   
Granting Proxy 

มอบฉันทะ  

Granting Proxy to Other 

มอบฉันทะใหผูอ่ืน  
Granting Proxy to Independent Director     

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ  

Send required documents to the 
Company via e-mail and postal as 

specified, within April 16, 2021. 

สงเอกสารตอบกลับมายังบริษัททางอีเมลและ
ไปรษณียตามท่ีบริษัทไดแจงไว               
ภายในวันที 16 เมษายน 2564

1. Notification of Meeting 

แบบแจงการประชุม  
2. Documents in accordance to 

Attachment 8 

เอกสารและหลักฐานตามสิ่งท่ีมาดวย 8   
1. Notification of Meeting  

แบบแจงการประชุม  
2. Proxy Form B / C 

     แบบมอบฉันทะ ข / ค  
3. Documents in accordance to Attachment 8              

เอกสารและหลักฐานตามสิ่งท่ีมาดวย 8   

The Company verifies for eligibility.

บริษัทตรวจสอบขอมูลเพ่ือยืนยันตัวตน  

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

 

บริษัททําการจัดสง Username and Password ไปยังอีเมลท่ี
ไดสงมาแจงบริษัท  

 Download E-AGM Manual  

ดาวนโหลดคูมือการใชงานระบบประชุม E-AGM 
https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf 

 
Download E-AGM program for installation  

ติดต้ังระบบ E-AGM 
https://www.conovance.com/download.php 

Meeting will commence at 
10:00 am  

เริ่มประชุม เวลา 10:00 น. 

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

Password at 8:30 am onwards.  
 

ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ เขาสูระบบ E-AGM ดวย 
Username and Password 

ตั้งแต เวลา 8:30 น.เปนตนไป

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  
 
อุปกรณท่ีรองรับการใชงาน : คอมพิวเตอรต้ังโตะ /  คอมพิวเตอรพกพา : แล็ปท็อป และ แท็บเล็ต 
 (*ระบบปฏิบัติการ Windows เทานั้น*) ระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 10 ขึ้นไป และอินเตอรเน็ตความเร็ว 2 Mbps ขึ้นไป 

Send required documents to the 
Company via e-mail specified, within 

April 16, 2021. 

สงเอกสารท้ังหมดกลับมายังบริษัททางอีเมล
ตามท่ีบริษัทไดแจงไว                         

ภายในวันที 16 เมษายน 2564 
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บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เพียงแบบเดียว
เทานั้น ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) โดยบริษัทฯ มีวาระการ
ประชุมตามหนังสือเชิญประชุมฯ ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนโดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 
 การเปดประชุมและการดําเนินการประชุม 
 

บริษัทจะดําเนินการตามขอบังคบับริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถอืหุนตามสิ่งที่สงมาดวย 13  
 
 การเขารวมประชุมดวยตนเอง 
 

กรุณากรอกขอมูลในแบบแจงการประชุมพรอมลงนามใหสมบูรณ  และนําสง เอกสาร ท้ังหมดทาง  email : 
ca@thaiwah.com ภายในวันศุกรที่ 16 เมษายน 2564 เมื่อบริษัทไดตรวจสอบรายช่ือผูถือหุนตามขอมูลปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนแลวถูกตอง บริษัทจะสงชื่อผูใช (USERNAME) และรหัสผาน (PASSWORD) ไปยัง email ที่ไดสงมาแจง
บริษัท สําหรับใชในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

 
 การมอบฉันทะ  
 

กรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและลงมติแทนทานในการประชุมผูถือหุนของบริษัทคร้ังนี้ 
โปรดกรอกขอความ ลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แตหากทานเปนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและ
แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนทานสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้ง
แบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะท้ังแบบ ข. และ แบบ ค. เปนไปตามสิ่งที่สงมาดวย 9 และหากทานผูถือหุน
ประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ ทานสามารถมอบฉันทะให 

 
1.  ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ หรือ 
2.  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน  
 
รายละเอียดประวัติของ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ และ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาดวย 10 กรุณาสง
แบบแจงการประชุมท่ีลงนามแลว และหนังสือมอบฉันทะ รวมท้ังเอกสารท้ังหมดมายังบริษัทลวงหนาทาง email: 
ca@thaiwah.com และนําสงเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทางไปรษณีย โดยสงถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวา จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 21/11, 21/13 ชั้น 6 อาคารไทยวา 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อให
บริษัทไดรับเอกสารดังกลาว ภายในวันศุกรที่ 16 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะปดอากรแสตมป 20 บาทในหนังสือมอบ
ฉันทะเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน 
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 วิธีการเขารวมประชุม E-AGM 
 

1. ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ สามารถดาวนโหลดคูมือการตดิตั้งและการใชงานไดที่  
https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf ตั้งแตวันศุกรที่ 16 เมษายน 2564 เปนตนไป 

2. ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ สามารถดาวนโหลดโปรแกรมสําหรับติดตั้งเพื่อใชเขารวม E-AGM ไดท่ี 
https://www.conovance.com/download.php ตั้งแตวันศุกรที่ 16 เมษายน 2564 เปนตนไป 
 

 อุปกรณ (Device) และความเร็วอินเตอรเน็ต (Internet) ที่รองรับสําหรับติดตั้งโปรแกรมเพ่ือใชเขารวม E-AGM 
 
1. อุปกรณท่ีใชระบบปฎิบัตกิาร Microsoft Windows: Windows OS: XP/7/8/10 

 คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop Computer) 
 คอมพิวเตอรพกพา (Portable Computer) : แล็ปท็อป (Laptop) และ แท็ปเล็ต (Tablet) เปนตน 

2. อินเตอรเน็ตความเร็ว : 2 Mbps ข้ึนไป 
 
 การสงคําถามลวงหนา 
 

ผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนาที่เกี่ยวของตามแตวาระภายในวันศุกรที่ 16 เมษายน 2564 โดยสงมาที่ Email: 
ca@thaiwah.com ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมในวันประชุมฯ ยังคงสามารถสอบถามไดตามวาระการ
ประชุม E-AGM 

 
 ชองทางการติดตอและสงเอกสาร 
 

1.  Email: ca@thaiwah.com 
2.  ไปรษณีย: เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 21/11, 21/13 ชั้น 6 อาคารไทยวา 1 ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
 ชองทางติดตออ่ืน 
 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ  
Email: ir@thaiwah.com 
โทร. 0-2285-0040 ตอ 1109 

 
 


