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 บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนด 
ว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐาน
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็
ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่ ีสทิธเิขา้ร่วม
ประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติ่อไป  
 

การจดัเตรียมเอกสารของผู้ถอืหุ้นท่ีต้องแสดงเพื่อใช้ในการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 
1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 
 1.1  บุคคลธรรมดา 
  เอกสารทีส่่วนราชการออกให ้ ซึง่ปรากฏรปูถ่ายของผูถ้อืหุน้ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรขา้ราชการ ใบขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง  
 1.2  นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

 (1) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ (ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) ซึ่งรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการ)               
ทีเ่ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

  (2) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) 
 
2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 

 - เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ (บรษิทัจดัส่งเฉพาะหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ทุกราย โดยท่านสามารถ Download หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ไดท้ี ่www.sansiri.com) 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทยเลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
  (ขอแนะน าใหใ้ช ้แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ) 

 - ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้เท่านัน้ทีส่ามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ได้ 

 - ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
 และมผีลผกูพนัทางกฎหมาย  

 
 2.1  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
  (1) หนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน โดยลงชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ 
  (2) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
  (3) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 
 2.2  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
  (1) หนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน โดยลงชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ 

(2) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน  6 เดอืน) ซึ่งมขีอ้ความ
แสดงใหเ้หน็ว่า ผูท้ีล่งชื่อเป็นผูม้อบฉันทะในหนังสอืมอบฉนัทะ มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้ และรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

  (3) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
  (4) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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 2.3  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
  ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น 
  (1) หนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน โดยลงชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ 

 (2) ส าเนาเอกสารตาม 2.2 (2) - (3) หรือตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และส าเนา
หนังสอืมอบอ านาจของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศทีม่อบอ านาจให้ Custodian เป็นผูล้งชื่อใน
หนังสอืมอบฉนัทะแทน ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 (3) ส าเนาหนังสอืยนืยนัหรอืส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกจิ Custodian ของ Custodian และส าเนา
หนังสอืมอบอ านาจที ่Custodian มอบอ านาจใหก้รรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ Custodian 
มอบฉนัทะได ้ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

  (4) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูม้อบฉนัทะซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
  (5) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 
หมายเหตุ 

- กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน                    
ไม่ขาดตอนและมถี้อยค าใหม้อบอ านาจช่วงได ้รวมถงึส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูม้อบอ านาจช่วงทุกช่วง 
ตอ้งครบถว้น และรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- เอกสารที่จดัท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมกีารรบัรองโดยโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยงานที่มี
อ านาจคลา้ยคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอคัราชทตูไทย หรอืสถานกงสุลไทย หรอื
เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้ระท าการแทนอกีชัน้หนึ่ง 

- เอกสารทีม่ตีน้ฉบบัไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มรบัรองความถูกตอ้งของ
ค าแปลโดยผูม้อบฉนัทะ 

 
3.  หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทั สามารถมอบให ้
 - นายเจษฎาวฒัน์  เพรยีบจรยิวฒัน์ หรอื 
 - นายพรทตั อมตววิฒัน์ หรอื 
 - นายศุภนิจ  จยัวฒัน์ หรอื 
 - นายกติตชิยั  รกัตะกนษิฐ ์หรอื 
 - นายวรีะนันท ์ชื่นสุวรรณ   
    
4.  กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม ให้ผู้จดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาค าสัง่
 ศาลแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดกมามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 
 
5.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บดิา หรอืมารดา หรอืผู้ปกครองตามกฎหมาย เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรอื               

มอบฉันทะ โดยใหน้ าส าเนาทะเบยีนบ้านของผูเ้ยาว์ หรอื ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครองซึ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยบดิา หรอืมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

 
6.  กรณีผูถ้อืหุน้เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ใหผู้อ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ (แล้วแต่กรณี)  

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์                   
ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

  
7.  กรณีมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล โปรดแสดงส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปลี่ยนแปลง
 ดงักล่าวและรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของหลกัฐานนัน้ ๆ ดว้ย 
 
8.  ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสยีงไดแ้ละผูถ้อืหุน้จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วน
น้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตัง้ให้เป็น                   
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 
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การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

บรษิัทจะจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 26/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวนัศุกร์ที่ 30 เมษายน 
2563 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์  

  
              Link หรือ QR Code ส าหรบัผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน   
เพื่อรบัชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัของผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม Weblink ในการเขา้สู่ระบบประชุม E-Meeting  
  

https://agm1.quidlab.com/registration/ 
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คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน 
เพ่ือขอรบัช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัของผู้ใช้ (Password)  

 

การแนะน าเบือ้งต้น  
ผูใ้ชง้านไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้โปรแกรมใด ๆ เพื่อเขา้สู่การประชุมและลงคะแนนเสยีงผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

ของควดิแลบ เน่ืองจากระบบไดถู้กออกแบบมาใหส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูใ้ชง้านทุกกลุ่ม จงึมวีธิกีารและรปูแบบที่
เรยีบงา่ย-รวดเรว็-สะดวกต่อการใชง้านแมท้่านจะไมม่พีืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลย ี โดยท่านสามารถเขา้ใชง้านได้
ทนัทจีากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏบิตักิาร ไมว่่าจะเป็น มอืถอืสมารท์โฟน, แทบ็เลต็, คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ หรอื 
โน๊ตบุ๊ค เพยีงแค่ท าการกดเปิดลิง้คผ์่านบราวเซอร ์(หน้าต่างทีท่า่นใชใ้นการเขา้หน้าเวบ็บนอนิเตอรเ์น็ต) เช่น กูเกลิ 
โครม, ไมโครซอฟต ์เอดจ,์ แอปเป้ิล ซาฟาร,ี ไฟรฟ์อกซ์ หรอื บราวเซอรอ์ื่นๆ ทีม่กีารอพัเดทเป็นเวอรช์ัน่ปัจจุบนั  
ลิง้คท์ีอ่ยู่เวบ็ไซตห์รอืควิอารโ์คด้ (QR Code) ทีใ่ชใ้นการส่งเอกสารเขา้สู่ระบบ จะถูกระบุไวภ้ายในหนังสอืเชญิการ
ประชุมแบบ E-AGM ทีท่่านไดร้บั โดยจะมลีกัษณะของชื่อ URL คลา้ยกบัทีอ่ยูข่องเวบ็ไซตน์ี้:  
https://subdomain.quidlab.com/registration/  
 
วิธีการเข้าสู่ระบบ (ลอ็กอิน) และ การน าเข้าเอกสารสู่ระบบ (อปัโหลด) 

1. เมื่อสแกนควิอารโ์คด้ (QR Code) หรอื พมิพท์ีอ่ยู่เวบ็ไซตต์ามทีร่ะบุในจดหมายเชญิประชุมฯ ท่านจะถูกน า 
เขา้สู่หน้าจอดงัภาพ: 
 

 
 

2. กรอกเลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์ และ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน, ทะเบยีนนิตบิุคคล หรอื หมายเลข
หนังสอืเดนิทาง โดยขอ้มลูจะตอ้งตรงกนักบัทีท่่านใชใ้นการลงทะเบยีนการถอืหลกัทรพัยข์องทางบรษิทั 
ทีจ่ดัประชุม 
*หากท่านไม่ทราบขอ้มลูแน่ชดัโปรดตดิต่อทางบรษิทัทีจ่ดัประชมุ หรอื นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์โดยตรง    
 
 
 

https://subdomain.quidlab.com/registration/
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3. เมื่อขอ้มลูทีท่่านกรอกถูกตอ้ง หน้าจอของการน าเขา้ (อปัโหลด) เอกสารจะปรากฏขึน้ตามภาพนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ใส่ขอ้มลูตามทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้ (ขอ้มลูเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อการลงทะเบยีนสู่ระบบ): 
a. ทีอ่ยู่อเีมลทีท่่านประสงคจ์ะใชใ้นการรบั “ ชื่อผูใ้ช ้และ รหสัผ่าน ” ส าหรบัเขา้ร่วมการประชมุ

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-meeting) 
b. หมายเลขโทรศพัทใ์นกรณีทีท่างบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งตดิต่อกลบัไปยงัท่าน 
c. เลอืกน าเขา้ไฟลเ์อกสารตามทีถ่กูก าหนดไวใ้นจดหมายเชญิประชุมฯ  
d. ระบบสามารถน าเขา้เอกสาร (อปัโหลด) ไดส้งูสุด 5 ไฟลเ์อกสารต่อการกดส่ง 1 ครัง้  
      โดยแต่ละไฟลเ์อกสารตอ้งมขีนาดไม่เกนิ 5MB 
      และจะตอ้งมนีามสกุลประเภทไฟลเ์ป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล ์
      ไดห้ลงัจุดทา้ยชื่อไฟลข์องท่าน) 
e. ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุโดยการมอบฉนัทะ (proxy) ท่านจ าเป็นจะตอ้งใส่ 
      ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึเลอืกรปูแบบของการมอบฉนัทะว่าเป็นแบบ ก. ข. หรอื ค. 
 

5. เมื่อขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูเสรจ็สิน้ ท่านสามารถน าขอ้มลูสู่ระบบไดโ้ดยการกดปุ่มส่ง (submit) 
 จะมขีอ้ความแจง้ผลว่าการส่งเอกสารส าเรจ็หรอืไม่ปรากฏขึน้มา:  
 

 
 

 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
                                                                         

การลงทะเบยีน ข้อปฏิบติัส าหรบัการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

 
                                         

หน้า 6 / 6  
 

หากการส่งเอกสารไม่ส าเรจ็ ขอ้ความจะแสดงสาเหตุทีเ่อกสารไม่ผ่าน  
กรุณาตดิต่อบรษิทัควดิแลบหากท่านไม่เขา้ใจในขอ้ผดิพลาดดงักล่าว 

 
 
 

 
6. หลงัจากทีก่ารส่งขอ้มลูส าเรจ็ หน้าต่างตามภาพดา้นล่างจะปรากฏขึน้มา และท่านยงัสามารถส่งเอกสาร

เพิม่ไดท้ีข่ ัน้ตอนน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่ มล็อกเอาท์ (Log-out)  ท่านจะได้รบัอีเมลยืนยนั 
การส่งเอกสารส าเรจ็  
 

8. หลงัจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจทานและรบัรองจากทางบรษิทัแลว้ ท่านจะไดร้บัอเีมลแจง้ชื่อผูใ้ชง้าน
พรอ้มทัง้รหสัผ่าน 
*โปรดแจง้ผูจ้ดัประชุมหรอืทางควดิแลบ หากท่านไม่ไดร้บัอเีมลภายใน 24 ชัว่โมงก่อนการประชุม หรอื 

ตามวนัเวลาทีไ่ดถู้กระบใุนจดหมายเชญิประชุม  
 

9. ในกรณีทีไ่ฟลเ์อกสารของท่านไม่ผ่าน ท่านจะไดร้บัอเีมลแจง้สาเหตุจากทางบรษิทัผูจ้ดัประชมุ โดยท่าน
สามารถลอ็กอนิเขา้สู่ระบบส่งเอกสารและน าส่งไฟลอ์กีครัง้ เพื่อน าส่งเอกสารเพิม่เตมิหรอืส่งเอกสารที่
ไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 
บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค  
หากท่านผูถ้อืหุน้พบปัญหาขดัขอ้งในเรื่องการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถตดิต่อบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั 

ไดต้ามช่องทางดงันี้  
หมายเลขโทรศพัท ์ +66(0)-2-013-4322 หรอื +66(0)-800-087-616  
อเีมล: info@quidlab.com  


