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เอกสารสาํหรับการลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการประชมุได้ตัง้แต่เวลา 11.00 น. ของวนัพธุท่ี 4 เมษายน 2561 เป็น
ต้นไป 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

- บตัรประจําตวัฉบบัจริงซึง่ออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
เป็นต้น 

2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

- สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ ถือหุ้ นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี หรือ
หนงัสือเดินทาง ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- บตัรประจําตวัฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง เป็นต้น 

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สําเนาหนงัสือรับรองหรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ ถือหุ้น ซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้ นลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง พร้อม
ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) 

- สําเนาบตัรประจําตัวของผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจําตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง ซึง่ผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- บตัรประจําตวัฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง เป็นต้น 

 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 
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2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตัง้นิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง     
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงช่ือ สถานท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ และรายช่ือและอํานาจของผู้ มีอํานาจ 
ลงนามแทนผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) 

- สําเนาบตัรประจําตัวของผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจําตัวประชาชน 
ใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง ซึง่ผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- บตัรประจําตวัฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดินทาง เป็นต้น 

- คําแปลภาษาองักฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นลงนาม
รับรองคําแปลถกูต้อง 

ผู้ ถือหุ้นซึง่ประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ หรือมอบฉนัทะให้
นายจุลจิตต์  บุณยเกตุ หรือนางชนัญญารักษ์  เพ็ช ร์ รัตน์  หรือนางกมลวรรณ  วิปุลากร  กรรมการอิสระของบริษัท 
คนใดคนหนึง่ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยข้อมลูของกรรมการอสิระดงักลา่ว ปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานข้างต้น มายงั
สํานกังานใหญ่ของบริษัทท่ี 

บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท  
ชัน้ 41 อาคารจตัรัุสจามจรีุ  
เลขท่ี 319 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร 
หรือสง่มอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยเก่ียวกับเอกสารสําหรับการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉันทะ กรุณาติดต่อฝ่าย
เลขานุกา รบ ริ ษัท ท่ี โทรศัพ ท์หมาย เลข  +66 2202 8106 โทรสารหมาย เลข  + 66 2202 8296 ห รืออี เ ม ล์มายัง
CompanySecretary@dtac.co.th 
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ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

เร่ิมการประชมุเวลา 13.00 น. 

ดําเนินการประชมุ 
ตามลําดบัวาระการประชมุ 

เก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแตล่ะวาระ 
ยกเว้นวาระท่ี 5 เก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

สรุปผลการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 

จดุตรวจเอกสาร 

โต๊ะลงทะเบียน 
สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือ
มอบฉนัทะ และเอกสารประกอบ 

กรณีผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 
สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน  
และบตัรประจําตวั 

เปิดลงทะเบียนเวลา 11.00 น. 
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 เสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนวา่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระท่ี 5 เก่ียวกับการแต่งตัง้กรรมการ) ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด 
ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกํากบัไว้ และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนเสียงตอ่ไป สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนํา
คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบตัรเสียท่ีพบ มาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น กรณีท่ีทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเสียง 
ไม่ชดัเจน หรือไม่ลงนามกํากบัในบตัรลงคะแนนเสียง เป็นต้น 

5. สําหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกับการแต่งตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง พร้อมลงนามกํากบัไว้ และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือ
นบัคะแนนเสียงตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สง่มอบบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่งดออกเสียง 

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งช่ือและ
นามสกลุก่อนซกัถามและแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

7. มติของท่ีประชมุ จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้นวาระ
ท่ี 6 เก่ียวกบัการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ) จะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

8. ประธานในท่ีประชมุจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ เม่ือการนบัคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ 
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