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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)  

ผู้ถือหุ้นท่ีจะประสงค์เข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนนิการไดต้ามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนยืน่แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปท่ี https://app.inventech.co.th/SO204812R/ 

 หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสูร่ะบบ 

 

 

2. เมื่อเข้าสูร่ะบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามทีร่ะบบแสดง เช่น 

 เลขประจ าตัวประชาชน / เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 

 ช่ือ - นามสกุล 

 จ านวนหุ้น 

 E-mail 

 เบอร์โทรศัพท์ 

 แนบเอกสารเพิ่มเติม  

- กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได้)  

- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก าหนด  

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วใหเ้ลอืกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อก าหนด 
การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ 

  4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบค าร้อง”  

5. หลังจากขั้นตอนท่ี 4. เจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบข้อมลูแบบค าร้อง เมื่อค าร้องได้รับการอนุมตัิ ผู้ถือหุ้นจะไดร้ับ    
E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี้ 1. ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  
2. ข้อมูล Username และ Password ส าหรับการเขา้ใช้งาน e-Voting 3. ลิงค์ส าหรบัคู่มือการใช้งานระบบ Inventech 
Connect (Live Streaming) เพือ่เข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมกรณีค าร้องไม่ถูกอนุมัติ 
ผู้ถือหุ้นไดร้ับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถด าเนินการยื่นแบบค าร้องเพิ่มเตมิได ้

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผูร้ับมอบฉันทะของผู้
ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแตล่ะวาระตามที่ผูถ้ือหุ้นก าหนด ไว้ในหนังสือมอบฉนัทะ 

7. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ 
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 30 มีนาคม – 9 เมษายน 2564  
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8.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายัง
บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 8 เมษายน 2564  

 บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 
ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
เลขท่ี 329 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming) 
1. ระบบ Inventech Connect รองรับการท างานบน Web browser ซึ่งมีคู่มือการใช้งานระบบ ดังนี้  

 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่ https://qrgo.page.link/obr8g 
หรือสแกน QR Code นี้  
 

 
 1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming 
ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ แบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect  
 2. ให้น า Username และ Password ตามที่ได้รับจาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฎบนหน้าจอ หลังจาก
นั้น กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming) 
 3. จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” (*ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เรียบร้อยแล้วจะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม) 
 4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้  
  4.1 เข้าที่แท๊บเมนู )มุมบนซ้ายมือ (หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ          
  4.2 ไปที่เมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live” 
  4.3 ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานท้ังหมด 4 ส่วน คือ 1.การถ่ายทอดสด / Live 2.การลงคะแนน / Vote 
3.การส่งค าถาม / Question 4.เอกสารการประชุม / File 
 5. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการรับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดที่ปุ่ม “การถ่ายทอดสด / Live” 
 
  6. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดทีปุ่่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยท าการ
เลือก วาระตามที่ปรากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1.เห็นด้วย 2 .ไมเ่ห็นด้วย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิก  
การลงคะแนนเสียงล่าสดุสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสยีงล่าสดุ” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสยีงได้จนกว่า
วาระนั้นจะปดิรับลงคะแนน)  
 7. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งค าถาม (Question) สามารถท าได้ 2 กรณี คือ 1.ส่งค าถามผ่านข้อความ  สามารถ
ท าการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสญัลักษณ์ ดังภาพ        เพื่อส่งค าถาม 2.ส่งค าถามด้วยเสียง  สามารถกดที่ปุ่ม 
“บันทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยุดบันทึกเสยีง” เมื่อถามค าถามเรยีบร้อยแล้ว และสามารถท าการกดปุ่ม “ส่งค าถาม” เพื่อ
ส่งค าถามด้วยเสยีง 

https://qrgo.page.link/obr8g
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  8. ผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดย
ท าการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากน้ันระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ท าการ
เลือก 
 9. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดที่ปุ่ม “เอกสารการประชุม / 
File” ซึ่งระบบจะแสดงเอกสารการประชุมตามที่บริษัทก าหนด 
 *10. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับ
บัญช”ี เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม 
  *11. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจาก
การประชุม” 
*ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้น ออกจากการ
ประชุมในวาระทีย่ังไม่ถูกด าเนินการ 
        12. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. 
(ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และสามารถท าตาม
ขั้นตอนการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) 

       13. การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) 
ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 

 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า ควรไม่ต่ ากว่า 4 Mbps 

 อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari  
 

หมายเหตุ : 

1. ผู้ถือหุ้นต้องน า Username และ Password ที่ไดร้ับจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ 
ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ข้ันตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ท าการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็น
องค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นท าการกด
ปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหวา่งการประชุม ระบบจะท าการตดัคะแนนเสยีง ออกจากองค์ประชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail ส าหรบัยื่นแบบค าร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username 
และ Password ส าหรับเข้าประชุม 

3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(TSD) 

 

 

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อได้ที่ 
โทร. 095-336-9693 
ให้บริการระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)         
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ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 บริษัทจัดการประชุมขึ้น 2 รูปแบบ ณ ห้อง ออดิทรอเรี่ยม ช้ัน 6  
ทรูดิจิทัล พาร์ค เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
ของบริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ QR Code ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมด้วยตนเองโปรดน าเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาด้วย 
ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีเอกสารและหลักฐานมาแสดงไม่
ครบถ้วนพอท่ีจะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แท้จริง 

1. กรณผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง / กรณผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนคิส์) 

1.1  บุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีนที่มี QR Code (เอกสารแนบ 1) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้ว 

(2)  เอกสารทีส่่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2  นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

 (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (เอกสารแนบ 1) ซึ่งรับรอลงทะเบียนโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล             

(2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3)  เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล     

1.3       ส าหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารของท่านจะได้รับการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากท่ีการลงทะเบยีนได้รับอนุมตัิ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อม
ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบเพื่อใช้ล็อกอิน 
(Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

2. กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทยเลือกใช้หนงัสือมอบอ านาจ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ขอแนะน า

ให้ใช้ แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบียบวาระ) 
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2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 

 หุ้นเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้หนังสือมอบอ านาจ แบบ ค. ได ้

2.3 ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมี

ผลผูกพันทางกฎหมาย  ทั้งนี้ บริษทัได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูม้อบฉันทะทุกราย 

2.4 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 0-2363-9399 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม

ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินวันเวลาที่บริษัทก าหนด) โดย

เอกสารของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากท่ีการลงทะเบียนได้รับอนุมัติ ท่าน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และคู่มือการเข้าใช้งานใน

ระบบเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

2.5  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีนที่มี QR Code (เอกสารแนบ 1)  ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงช่ือผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว 

(3) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อบฉันทะ 

(4) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ  

2.6 กรณผีู้มอบฉันทะเป็นนติิบุคคล 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีนเดมิ (เอกสารแนบ 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงช่ือแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงช่ือผู้มอบ
ฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะแล้ว 

(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ลงช่ือเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้น และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(4) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อบฉันทะ 

(5) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.7 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code (เอกสารแนบ 1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงช่ือผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว 

(3) ส าเนาเอกสารตาม  2.2 (3) – (4) หรือตาม 1.1 (2) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
ส าเนาหนังสือมอบอ านาจของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอ านาจให้ Custodian 
เป็นผู้ลงช่ือในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(4) ส าเนาหนังสือยืนยันหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของ Custodian และ
ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ Custodian มอบอ านาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือ พนักงาน
ของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(5) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(6) เอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ 

- กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาด

ตอน และมีถ้อยค าให้มอบอ านาจช่วงได้ รวมถึงส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผู้มอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้อง

ครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

- เอกสารที่จดัท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มี

อ านาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัคราชทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทยหรือ

เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนอีกช้ันหนึ่ง 

- เอกสารที่มตี้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของค า

แปลโดยผู้มอบฉันทะ 

3 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทสามารถมอบให ้

นายเวทย์  นุชเจริญ   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

นายอุดมศักดิ์  โรจน์วิบูลย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล  

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการตรวจสอบ 

นายแพทย์ศุภชัย ปาจรยิานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการยุทธศาสตร ์
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เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ วาระที่ 9 
“พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2564” (เว้นแต่กรณีผู้ถือ
หุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.หรือ ค. 

4 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้ง
เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะโดย
ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยบิดา 
หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

6 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย 

7 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงั บริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขท่ี 329 หมู่ 10 ถนน
รถรางสายเก่า ต าบลส าโรงอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 0-2363-9399 เพื่อ
ตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันท่ี 8 เมษายน 2564 

8 กรณีมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ, ช่ือสกุล โปรดแสดงส าเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐานนั้น ด้วย  

9 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่
ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. 

 


