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ข้ันตอนและวธีิการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

และการมอบฉันทะ 
 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัท ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ซึ่งเป็นแบบท่ีกาํหนดรายการ

ต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถพิจารณาได้

ว่าจะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระรายใดรายหน่ึง โดยผูถื้อหุน้อาจจะระบช่ืุอผูร้บัมอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 

ราย เพ่ือความคล่องตวั กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ผูร้บัมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขา้ประชมุ

แทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิเขา้ประชมุและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน 

เพ่ือแยกการลงคะแนนได ้นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งด

ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

ผู้ถือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

1.  กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

• แบบฟอรม์การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุท่ีไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 

• เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให ้ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ช่ือและนามสกลุของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกลุใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2.  กรณีมอบฉนัทะ 

• แบบฟอรม์การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุท่ีไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น

ถกูตอ้งและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

• สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผู้ถือหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 และไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

1.  กรณีผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

• แบบฟอรม์การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ  

• สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามขอ้ 1  

• สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงให้

เห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.  กรณีมอบฉนัทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถกูตอ้งและลงลายมือ

ช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

• สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

• สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ้ 1 และไดล้งช่ือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 
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ข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM สามารถแจง้ความประสงคโ์ดย นาํส่งเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนั

สิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผ่านระบบนาํส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพ่ือระบตุวัตน โดยเขา้ไปท่ี   

https://uac.foqus.vc/registration/ หรือสแกน QR Code เพ่ือเขา้สู่ระบบ  

 
 

โดยระบบจะเปิดใหด้าํเนินการ ตั้งแต่วันที ่24 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2565 

1. เมื่อเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ กรอกขอ้มลูตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มลูท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกนักบั

ขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั) เช่น  

• เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์

• เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุคล  

• อีเมลท่ีใช้สาํหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 

สาํหรบัการเขา้รว่มประชมุ E-AGM 

• หมายเลขโทรศพัท ์

• แนบเอกสารเพ่ิมเติม ตามกรณี ดงันี ้

กรณีเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือ  

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ / นิติบคุคล ที่

ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษทั 

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท 

ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียนขา้งตน้  ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียนข้างต้น โดย

เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์มาท่ีบริษัท

ภายในวันที ่1 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

2. เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 จากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทจะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้

รว่มประชมุ โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัอีเมลแจง้รายละเอียด ดงันี ้

• ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) 

• WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชมุ E-AGM  

• คู่มือการใชง้านระบบ  

ในกรณีท่ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไมไ่ดร้บัการอนุมตัิ ท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้สาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

นาํส่งเอกสารท่ีไดร้บัการแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้

https://uac.foqus.vc/registration/
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3. ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ เก็บรกัษาชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผย

แก่ผู้อ่ืน และในกรณีท่ีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ไดร้ับภายในวันท่ี 5 

เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบรษิัทโดยทนัที 

4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีบริษัทไดส่้งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี ้

ระบบจะเปิดใหท่้านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการ

ประชมุจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

5. สาํหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดย

ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสาํหรบัวาระ   

ใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

6. กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนการประชมุ หรือระหว่างการประชมุ กรุณา

ติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุ E-AGM ของบรษิัท  โดยบรษิัทจะระบชุ่องทางการติดต่อ Quidlab ไวใ้น

อีเมลท่ีไดส่้งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 
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