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ค าชีแ้จงการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน เอกสารทีต่้องแสดงเพือ่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุน้  
และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM 

ส่วนที ่1  
ค าชีแ้จงการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชุมซึ่งแนบมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 โดยผูถื้อหุน้อาจเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส าหรบักรณีที่ผูถื้อหุน้
เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ในการนี ้บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค ์
ในการออกเสียงส าหรบัแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข . หรือหนงัสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทฯ ที่เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยบริษัทฯ ขอ
ก าหนดใหห้นังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดร้บัทางไปรษณีย์ในวนัที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นวนัสุดทา้ยที่ผูร้บัมอบฉันทะจะมี
สิทธิเขา้รว่มประชมุ 

ส่วนที ่2  
การลงทะเบยีน และเอกสารทีต่้องแสดงเพือ่เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้  

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญครัง้ที่  1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(EGM) โปรดดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่น IR PLUS EGM (“Application”) และศกึษาคูมื่อการใชง้าน Application ไดจ้าก 

 

โดยขัน้ตอนการลงทะเบียนและยืนยนัตวัตนมีรายละเอียดตามแผนภาพดา้นลา่งนี ้หากท่านลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุหรอืมอบฉนัทะแบบ EGM และไดร้บัค ายืนยนัจากระบบแลว้ ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงส าหรบัแต่ละวาระ
การประชมุผ่าน Application เท่านัน้ 
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โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยนัตวัตน มีดงันี ้ 

1. กรณีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

 - หนังสือเชิญประชุมที่ มีแถวบารโ์ค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ใน 
การสแกน แทนการกรอกหมายเลขประจ าตวัประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
หมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

 - ภาพถ่ายบตัรประชาชนหรอืหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุและ  

 - ภาพถ่ายผูถื้อหุน้ถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสือเดินทางของตน 

2. กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทน 

 - หนังสือเชิญประชุมที่ มีแถวบารโ์ค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ใน 
การสแกน แทนการกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได ้(หมายเลขหนังสือเดินทางตอ้งตรงกับฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัท ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

 - หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. ที่ลงนามแลว้ 

 - ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉันทะ 
ซึง่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 
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 - ภาพถ่ายผูร้บัมอบฉันทะถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน (ส าหรบัการยืนยัน
ตวัตนโดยผูร้บัมอบฉนัทะ) 

 - เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

 - ภาพถ่ายส าเนาหนังสือรบันองนิติบุคคลผูร้บัมอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถูกตอ้ง
โดยบคุคลผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆพรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

ส่วนที ่3  
การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM 

1. สิทธิในการเขา้รว่มประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะดังนั้นช่ือผูใ้ชง้าน (Username) หนึ่งช่ือ จะไม่สามารถใชเ้ขา้สู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเขา้
ประชมุในเวลาเดียวกนัในหลายๆอปุกรณพ์รอ้มๆกนัได ้ 

2. ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ผูร้บัมอบฉันทะจะสามารถเขา้รว่มประชุมแทน 
ผูถื้อหุน้ได ้1 ราย ตอ่ 1 อปุกรณเ์ท่านัน้ 

3. เม่ือเริ่มประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหนา้ไดใ้นทุก
วาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได ้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ
เม่ือมีการปิดวาระนัน้ๆ 

4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประขมุ หรอืของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นดว้ย 

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะออกจากระบบดว้ยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ  
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะรายนัน้จะไม่ถูกน ามานบัในวาระนัน้ๆเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ไดต้ดัสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้สู่ระบบ (Log-in) เพื่อกลับเขา้ร่วมประขุม และลงคะแนนเสียงใน
วาระตอ่ไปที่ยงัอยู่ระหวา่งพิจารณาของที่ประชมุ 

การซักถามประเดน็ข้อสงสัยและแสดงความคิดเหน็ระหว่างการประชุม  

1. การประชมุจะถูกถ่ายถอดสดผ่าน Application เท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซักถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะสามารถเลือกเมนเูครื่องหมายค าถาม เพื่อพิมพข์อ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเขา้ไปในระบบ 

2. ในระหว่างการประชุม หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะรายใดกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
หรือก่อความเดือดรอ้นใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุท่านอื่น บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงบัการกระท าอนัเป็นการรบกวนการ
ประชมุหรอืก่อความเดือดรอ้นใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุท่านอื่น 
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ข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. เนือ้หา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ดียว และบริษัทฯ ไม่
อนุญาตใหท้่านท าการบนัทึก ดดัแลง หรือเผยแพรภ่าพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ
ตามกฎหมายตอ่ผูท้ี่กระท าการดงักล่าว 

2. กรณีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใชง้านระบบตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ IR PLUS EGM ไม่วา่ดว้ยประการ
ใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขัน้ตอนและคู่มืออื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไดจ้ดัใหก้บัผูถื้อหุน้เพื่อใชป้ระกอบการประชมุ จนเป็นเหตุให้
บริษัทฯ ไดร้บัความเสียหาย ค่าใชจ้่ายต่างๆที่ เกิดจากการฟ้องรอ้ง ด าเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องรอ้ง
ด าเนินคดีโดยบรษิัทฯ ตอ่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่กระท าการดงักล่าว  

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกระท าการใดๆ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ยินยอมปฎิบตัิตามขัน้ตอน
และวิธีการฉบบันี ้และอาจพิจารณาระงบัสิทธิการเขา้รว่มการประชมุผ่าน Application หากในระหว่างการประชมุ ผูถื้อ
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไม่ด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการฉบบันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 


