
ท่ี TRC-IR 011/2564 
วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

เร่ือง การก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ใหม่ โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 3/2564 ในวนัท่ี 26 
เมษายน 2564 ไดมี้มติให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ออกไปอยา่งไม่มีก าหนด และไดม้อบอ านาจให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดวนัประชุม สถานท่ี วธีิการประชุม และด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นั้น 

ในการน้ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ใหม่ เป็นวันศุกร์ที่ 14 
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ทั้ งน้ีวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) ยงัเป็นวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ตามก าหนดเดิม และระเบียบ
วาระการประชุมยงัคงเดิม ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปี 2564 ฉบบัลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ดงักล่าว บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูม้อบฉนัทะจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 2 พร้อมเอกสารยืนยนัตัวตนตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2564 ท่ีอีเมล corporatesecretary@trc-con.com  และเม่ือบริษทัฯ ตรวจสอบเอกสารดงักล่าวแลว้พบวา่ ผูถื้อหุน้
นั้นมีรายช่ือเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตามท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคส์ าหรับการเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผูถื้อ
หุน้ทางอีเมลท่ีไดแ้จง้บริษทัฯไว ้

หากผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้แทนได ้โดยผูถื้อหุน้ยงัคงใชห้นงัสือมอบฉนัทะฉบบัเดิมท่ีไดจ้ดัส่งไป
ให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดและขอ้ปฎิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

 ขอแสดงความนบัถือ 

          (นายภาสิต ล้ีสกลุ) 
 กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เลขานุการบริษทั/นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

โทร +66 2022 7777 ต่อ 3207 และ 3213 

mailto:corporatesecretary@trc-con.com


  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

             ข้อปฎบิัตสิ ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

1. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 บริษทัฯ สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง     

โปรดส่งกลบัหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบ (ดงัปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือ

เชิญประชุม) ใหแ้ก่บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ท่ีอีเมล corporatesecretary@trc-con.com   

1.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งกลบัหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 7 

พฤษภาคม 2564 ท่ีอีเมล corporatesecretary@trc-con.com   

2. กรณีท่ีผู ้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู ้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

2.1 ให้ผูถื้อหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุม E-AGM ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 โดยขอให้

กรอกขอ้มูลให้ครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอให้ท่านระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของ

ท่านใหช้ดัเจน และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งของผู ้

ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ (กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะ) เพื่อยืนยนัตวัตน โปรดส่งกลบัหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ท่ีอีเมล corporatesecretary@trc-con.com   

2.2 การเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะไดย้ืนยนัตวัตนตามขอ้ 

2.1 และเม่ือบริษทัฯ ตรวจสอบแลว้พบว่า ผูถื้อหุ้นนั้นมีรายช่ือเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ บริษทัฯ จะส่งลิงคเ์ขา้ร่วมประชุมเฉพาะบุคคล 

รวมถึงคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอีเมลท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บัทางบริษทัฯ

ผา่นทางระบบของบริษทั โอเจอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

ทั้งน้ี การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษทัฯ สามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็ป

เล็ต หรือโทรศพัท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome โดยระบบรองรับทั้งการเขา้ร่วม

ประชุมแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธีิการทั้งแบบมาดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ 

กรณีมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อบริษทั 

โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โทรศพัท ์099-220-5684 หรืออีเมล niracha@ojconsultinggroup.com 

 

 

 

 

 

 



  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ขา้พเจา้_____________________________________________สญัชาติ____________________________________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี______________ถนน_______________ต าบล/แขวง___________________อ าเภอ/เขต_____________________ 

จงัหวดั___________________รหสัไปรษณีย_์_______________อีเมล____________________โทรศพัท_์________________ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ิน__________________หุน้ 

 ขา้พเจา้ขอยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ซ่ึงจะ

จดัข้ึนในรูปแบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดย 

 เขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองและขอใหบ้ริษทัฯส่งลิงคเ์พ่ือเขา้ร่วมประชุม ตามรายละเอียดดงัน้ี 

อีเมล:_________________________________________ 

  โทรศพัทมื์อถือ:_________________________________ 

 มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว_______________________________________เพ่ือเขา้ร่วมประชุมแทน

และขอใหบ้ริษทัฯส่งลิงคเ์พ่ือเขา้ร่วมประชุมมาใหผู้รั้บมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

อีเมล:_________________________________________ 

  โทรศพัทมื์อถือ:_________________________________ 

 

       ลงช่ือ______________________ผูถื้อหุน้ 

                (                                           ) 

 

        ลงช่ือ_____________________ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                (                                           ) 

 

หมายเหตุส าคัญ :โปรดด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                       

(E-AGM) ฉบับน้ีท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้นเรียบร้อยแลว้ พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน เพ่ือให้บริษทัฯใช้ในการ

ตรวจสอบสิทธิการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ให้แก่บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ท่ีอีเมล 

Email : corporatesecretary@trc-con.com      

 


