
 

 

 

 

ข้ันตอนที่ตองดําเนินการกอนวันประชุม 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีความประสงคจะเขารวมการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) จะตองยื่น
แบบฟอรมลงทะเบียนสําหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ผานระบบนําสงเอกสาร โดยการสแกนผาน 
QR Code หรือ เขาไปตามล้ิงกที่ปรากฏขางลางน้ี   

 

 

https://ivl.foqus.vc/registration/ 

 

 

โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนนับต้ังแตวันที่ 11 เมษายน 2565 (เวลา 10.00 น.) จนถึงวันที่ 24 เมษายน 
2565 (เวลา 18.00 น.)   

อยางไรก็ดี สําหรับผูถือหุนทานใดที่ไดมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทเปนผู รับมอบฉันทะ ทานไม
จําเปนตองลงทะเบียนอีกครั้ง ท้ังนี้ การลงคะแนนจะเปนไปตามที่ระบุไวในแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ 

2. เมื่อเขาสูระบบแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองเตรียมขอมูลเพ่ือใชกรอกในระบบ (โดยขอมูลที่กรอกในระบบ
ตองตรงกันกับขอมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) ดังนี้ 

 เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย 
 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  
 อีเมลที่ ใชสําหรับการรับ  weblink ในการเขาสูการประชุม  e-AGM ชื่อผู ใช  (Username) และ รหัสผาน 

(Password) สําหรับการเขารวมการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) 
 หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
 เอกสารแสดงตนเพ่ือยืนยันสิทธิในการเขารวมประชุม ดังนี้ 

กรณีเขารวมการประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
(e-AGM) ดวยตนเอง 

กรณีเขารวมการประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
(e-AGM) โดยการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนท่ีไมใช

กรรมการอิสระของบริษัท 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

ใหยื่นสําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถาย
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน     บัตร
ประจําตัวขาราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
เปนชาวตางชาติ) (ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “เอกสารที่สวน
ราชการออกใหฯ”) 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

ใหยื่นเอกสารแสดงตนตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 13 
(คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ)  ของหนังสือเชิญฉบับนี้ 

2.  ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล โดยกรรมการผูมีอํานาจลง
นามมารวมประชุมดวยตนเอง 

(ก) ใหยื่นสําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหฯ ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และ 

2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

ใหยื่นเอกสารแสดงตนตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 13 
(คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ)  ของหนังสือเชิญฉบับนี้ 

ข้ันตอนในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 ผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส (e-AGM) (“การประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-AGM)”) 
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กรณีเขารวมการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(e-AGM) ดวยตนเอง 

กรณีเขารวมการประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
(e-AGM) โดยการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนที่ไมใช

กรรมการอิสระของบริษัท 

(ข) สําหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย สําเนาหนังสือรับรอง
ที่กระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 1 ป กอนวันประชุม 
พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

 สําหรับนิติบุคคลสัญชาติตางดาว สําเนาหนังสือ
สําคัญการจัดต้ังนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรอง
ของนิติบุคคล  พรอมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ทั้งน้ี เอกสาร
ซ่ึงผู มี อํานาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตองแลว จะตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดย 
Notary Public และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันประชุม 

 

3. เมื่อบริษัทไดรับเอกสารตามขอ 2. เพ่ือยืนยันการเขารวมการประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ดังกลาว
แลว บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบรายช่ือผูถือหุนตามขอมูลสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุน (Record Date) ท้ังนี้ เม่ือการตรวจสอบเปนที่นาพอใจแลว จะมีการจัดสงชื่อผูใช 
(username) และรหัสผาน (password) ไปพรอมกับเว็บลิ้งคในการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) 
ทั้งนี้ กรุณาอยาใหช่ือผูใช (username) และรหัสผาน (password) ท่ีจัดสงไปใหผูถือหุนแกบุคคลอ่ืนใด ในกรณีที่ช่ือ
ผูใช (username) และรหัสผาน (password) ของผูถือหุนทานใดเกิดสูญหาย หรือผูถือหุนทานใดยังไมไดรับการจัดสง
ช่ือผูใช (username) และรหัสผาน (password) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดตอกลับมา
ยังบริษัท ควิดแลบ จํากัด (“Quidlab”) ซ่ึงเปนผูใหบริการของไอวีแอล เบอรโทรศัพทติดตอ 02-013-4322 หรือ email: 
info@quidlab.com โดยทันที อนึ่ง ขณะท่ีบริษัทดําเนินการจัดสงช่ือผูใช (username) และรหัสผาน (password) ผาน 
Quidlab ซ่ึงเปนบริษัทผูใหบริการของบริษัทน้ัน Quidlab จะจัดสงคูมืออธิบายข้ันตอนการใชงานระบบการเขาประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting System) รวมทั้งข้ันตอนการลงคะแนนเสียงใหแกผูถือหุนดวย 

ข้ันตอนที่ตองดําเนินการ ณ วันประชุม 

4. ขอใหทานผูถือหุนกรุณาอานคูมือโดยละเอียดตาม email ท่ีสงไปถึงทาน โดยระบบการเขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E-Meeting System) จะเปดออนไลนกอนการประชุม 60 นาที ในเวลา 13.00 น. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาสู
ระบบสําหรับการเขารวมประชุม อยางไรก็ตาม การถายทอดสดการประชุมจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. เทานั้น 

5. สําหรับการลงคะแนนเสียงในระหวางการประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ผูถือหุนสามารถ
ลงคะแนนเสียงของตนในแตละวาระการประชุม เพ่ือ “เห็นชอบ” หรือ “ไมเห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” สําหรับ  
ผูถือหุนท่ีไมไดลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใดๆ ระบบจะทําการนับคะแนนเสียงของทานเปนเห็นชอบโดย
อัตโนมัติ  

6. หากทานผูถือหุนตองการสอบถามคําถามในระหวางการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ทานสามารถ
กดปุมเมนู “ถามคําถาม” และทําการพิมพขอความที่ทานตองการสอบถามในหนาตางแชท และกด “สง” ซึ่งคําถาม
ดังกลาวจะถูกจัดสงมายังบริษัท โดยบริษัทจะตอบคําถามในวาระที่เกี่ยวของกับคําถามน้ันๆ สําหรับคําถามใดๆ ท่ีไมได
ตอบในระหวางการประชุมผูถือหุน บริษัทจะแสดงคําตอบไวบนเว็บไซตของบริษัทโดยเร็วท่ีสุด  

7. หากทานผูถือหุนประสบปญหาทางเทคนิคขณะเขาใชระบบการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) กอน
หรือในระหวางท่ีเขารวมประชุม โปรดติดตอ Quidlab ซ่ึงเปนผูใหบริการของบริษัทตามรายละเอียดท่ีระบุในขอ 3 
ขางตน  

 

 


