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หน้า 1 จาก 3 หน้า 
 

 
ขัน้ตอนการย่ืนค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ก่อนการประชุม  

และการมอบฉันทะ 
 
 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โปรดด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการยื่นค ารอ้งก่อนเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 
 
                    กรุณา (1) ส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามรายการด้านล่าง น้ี   ผ่านช่องทางอีเมล (e-mail) : 
CompanySecretary@sansiri.com และ (2) แนบส าเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตวัตน (ตามข้อ ค.) พร้อมลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ให้แก่บริษทัไดต้ัง้แต่วนัท่ี 7 เมษายน 2565 ถึงวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ภายใน 17.00 น.  
 

 
 ** ทัง้นี้  กรณีทีท่่านส่งขอ้มูลมามายงัอีเมล (e-mail) ของบรษิัทแล้ว บรษิัทจะส่งอีเมลตอบกลบัไปยงัท่าน ภายใน                   
3 (สาม) วนัท าการ ว่า “บรษิทัไดร้บัขอ้มลูของท่านแลว้ และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร” **  
 
 
                        หลงัจากนัน้บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสาร หากได้รบัการอนุมตัิ ผู้ถือหุ้น/ผู้รบัมอบฉันทะ 
จะไดร้บัอเีมล (e-mail) แจง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุม ซึง่มทีัง้หมด 3 ส่วน ดงันี้ 
            (1) เวบ็ลิงค ์(WebLink) ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM  
               โดยระบบการประชุม E-AGM จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในเวลา 12.00 น. ทัง้นี้                         
การถ่ายทอดสดจะเริม่ในเวลา 14.00 น. 
          (2) ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการเขา้ใชง้านระบบ 
               ทัง้นี้ ขอความกรุณาใหท้่านผูถ้อืหุน้งดใหช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่ผูอ้ื่น 
          (3) คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM 
               ในการนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล                      
(e-mail) โดยละเอยีด 
 
     อน่ึง ในกรณีทีก่ารตรวจสอบเอกสารไม่ไดร้บัการอนุมตั ิท่านจะไดร้บัอเีมลแจง้สาเหตุ ขอใหท้่านน าส่งเอกสารที่ต้อง
แกไ้ขเพิม่เตมิใหแ้ก่บรษิทั ภายใน 17.00 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2565  
 
 ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัลงทะเบยีน กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นไปตาม
เงือ่นไข  

  

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นท่ีต้องระบุในอีเมล (e-mail) ให้ชดัเจน ดงัน้ี 
 

 • ชื่อ - นามสกุล ของผูถ้อืหุน้ :           
 

 • เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ :            
       (ปรากฏอยู่ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีท่่านไดร้บัจาก บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั) 
 

     • ชื่อ – นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (เฉพาะกรณีมอบฉนัทะ)       
 

 • อเีมล (e-mail) ส าหรบัการรบัขอ้มลูเพื่อเขา้ร่วมประชุม (เวบ็ลงิค ์(weblink), ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และ                  
       รหสัผ่าน (Password):           
 

 • หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (ตามแต่กรณี) :      
 
 

ก. 

ข. 

mailto:CompanySecretary@sansiri.com
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   กรุณา แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง ดงันี้ 
 
บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยตนเอง 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ - นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 
 
2. กรณีมอบฉันทะ 
 2.1 เลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ (บรษิทัจดัส่งเฉพาะหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้                
ทุกราย) โดยท่านสามารถ Download หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ไดท้ี ่www.sansiri.com) กรอกขอ้ความ
ใหค้รบถว้นและลงลายมอืชื่อผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูถ้อืหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ - 
นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากม ี
การเปลีย่นชื่อ - นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้มอบฉันทะท่ีมสีญัชาติไทย 
 1.1 เลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ (บรษิทัจดัส่งเฉพาะหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ทุกราย) โดยท่านสามารถ Download หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ไดท้ี ่www.sansiri.com) กรอกขอ้ความ
ใหค้รบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 1.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ (ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี) ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนติบิุคคล (กรรมการ) มอี านาจกระท าการ
แทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
 1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหาก
มกีารเปลีย่นชื่อ - นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 
 1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ - นามสกุล 
ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 
2. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)                           
     ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น 
 2.1 หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน โดยลงชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ใหเ้ตรยีมและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลตาม ขอ้ 1  
2.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
 (1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอื

มอบฉนัทะแทน ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ   
 (2) ส าเนาหนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian และ

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจที ่Custodian มอบอ านาจใหก้รรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ Custodian มอบฉนัทะ
ได ้ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. 
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3. หลกัเกณฑอ่ื์นเก่ียวกบัการมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตดัสินใจมอบฉันทะ 

- กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน                    
ไม่ขาดตอนและมถี้อยค าให้มอบอ านาจช่วงได้ รวมถึงส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้อง
ครบถว้น และรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- เอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ ต้องมกีารรบัรองโดยโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจ
คล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอคัราชทูตไทย หรอืสถานกงสุลไทย หรอืเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายใหก้ระท าการแทนอกีชัน้หนึ่ง 

- เอกสารที่มีต้นฉบบัไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ พร้อมรบัรองความถูกต้องของ  
ค าแปลโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของนิตบิุคคล (กรรมการ) หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ Custodian   

- กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะ โดยใหน้ าส าเนาค าสัง่ศาล
แต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดกมามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 
   - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ              
มอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้เยาว์ หรอื ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ให้เป็นผู้ปกครองซึ่งรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยบดิา หรอืมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย (แลว้แต่กรณี) มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พทิกัษ์ (แล้วแต่กรณี)  
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะ โดยใหน้ าส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ซึง่รบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 
 - ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีง
ได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่า
จ านวนทีต่นถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น 
ตามหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

- ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กต้องและมผีล
ผกูพนัทางกฎหมาย  
 - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบรษิทั สามารถมอบให้คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีว 
โดยมรีายชื่อดงันี้   
  1) นายเจษฎาวฒัน์  เพรยีบจรยิวฒัน์ หรอื      2) นายพรทตั อมตววิฒัน์ หรอื  
   3) นายศุภนิจ จยัวฒัน์ หรอื     4) นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์หรอื  
   5) นายวรีะนันท ์ชื่นสุวรรณ  
     (รายละเอยีดปรากฏตาม “ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้” เอกสารแนบทา้ย
หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้) 
 

4. ในวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขดัขอ้งในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถ
ตดิต่อบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั ไดต้ามช่องทางดงันี้ 

• หมายเลขโทรศพัท ์02-013-4322 หรอื 080-0087-616   
• อเีมล: info@quidlab.com 
 

5. หากท่านผูถ้อืหุน้ตอ้งการสอบถามอื่น กรุณาตดิต่อ ส านักเลขานุการบรษิทั  

• หมายเลขโทรศพัท ์02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078  
• อเีมล: CompanySecretary@sansiri.com 
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