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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 10
- ข้ อกาหนดการเข้ าร่ วมประชุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ
- คู่มือการใช้ งาน “Mobile Application IR Plus AGM” / วีดีโอแนะนาการลงทะเบียนและการใช้ งาน
(โดยการสแกน QR Code)
ข้ อกาหนดการเข้ าร่ วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริ ษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กาหนด ดังนัน้ ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมแบบ E-AGM ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น
IR Plus AGM ดังกล่าว กรุ ณาอ่านข้ อกาหนด ทาความเข้ าใจ และยอมรับ ข้ อกาหนดต่อไปนี ้ รวมทังคู
้ ่มือการใช้ งาน Mobile Application
IR Plus AGM ซึง่ สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริ ษัทฯ
1. ท่ านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม คือผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ปรากฏชื่อในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น
เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามที่ได้ กาหนดและประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เท่านัน้
1.2 เพื่อให้ การประชุมดาเนินไปอย่างราบรื่ น เมื่อท่านประสงค์จะร่ วมประชุมแบบ E-AGM โดยได้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมแบบ
E-AGM และได้ รับคายืนยันเข้ าร่ วมประชุมแบบ E-AGM จากระบบแล้ ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้ องดาเนินการผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เท่านัน้
2. การติดตัง้ แอปพลิเคชั่น IR Plus AGM และทาการยืนยันตัวตน (KYC)
2.1 ติดตัง้ แอปพลิเคชั่น IR Plus AGM
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ซึง่ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้ าร่ วม
ประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตังแอปพลิ
้
เคชั่นได้ โดยค้ นหาชื่อ IR Plus AGM ได้ ผ่าน
Google Play Store สาหรับระบบ Android และ App Store สาหรับระบบ iOS
2.2 ทาการยืนยันตัวตน (KYC)
ก่อนการเข้ าร่ วมการประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณี มีการมอบฉันทะ) จะต้ อง ดาเนินการยืนยัน
ตัวตน (KYC) ผ่ านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ที่ได้ ดาเนินการติดตังตามข้
้
อ 2.1 โดยทาการกรอกข้ อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ปรากฏบนหน้ าจอให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ ตามที่กาหนดในแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้ แก่
บัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณี มีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุม ให้ ครบถ้ วน และ
ถ่ายภาพยืนยันตัวตนตามที่แอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM กาหนด จากนันระบบจะน
้
าส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผ้ ถู ือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ ให้ ไว้ ในระบบ เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับ มอบฉันทะ
ในการประชุมแบบ E-AGM ระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM จะเปิ ดระบบให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทา KYC โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และจะปิ ดระบบให้ ทา KYC ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เพื่อให้ พร้ อม
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมในวันประชุม
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2.3 ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลและเอกสารผ่ านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM
ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริ ษัทฯ มี สิทธิในการตรวจสอบความถูกต้ องแท้ จริ งและความสมบูรณ์ ของ
ข้ อมูลและเอกสารที่ท่านได้ ให้ ไว้ ตามข้ อ 2.2 ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบเอกสารและข้ อมูลที่ท่านได้ ให้ ไว้ ตามข้ อ 2.2 ข้ างต้ น
แล้ วพบว่า เอกสารและข้ อมูลดังกล่าวนัน้ ถูกต้ องแท้ จริ งและสมบูรณ์ บริ ษัทฯ จะทาการอนุมตั ิและแจ้ งผลการยืนยันตัวตนสาเร็ จ
ผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เพื่อให้ ท่านตังรหั
้ สผ่าน (Pin Code) สาหรับการเข้ าร่ วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM
ด้ วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าว
เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยให้ แก่บคุ คลอื่น
กรณีบริ ษัทฯ ตรวจสอบข้ อมูลแล้ วพบว่าข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ไม่สมบูรณ์ หรื อเป็ นเท็จ บริ ษัทฯ จะดาเนินการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเป็ น
การยืนยันตัวตนหรื อความถูกต้ อง หรื ออาจดาเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้ วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาเนินการ การยืนยันสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้ แต่ไม่ตดั สิทธิท่าน
ในการเข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่จดั การประชุม
3. การเข้ าร่ วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM
3.1 เมื่อได้ ดาเนินการทา KYC และผู้ถือหุ้นได้ ตงรหั
ั ้ สผ่าน (Pin Code) ด้ วยตนเอง ตามข้ อ 2.3 แล้ ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
สามารถเข้ าร่ วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้ โดยสแกนบาร์ โค้ ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมซึง่ นายทะเบียน
หลักทรัพย์ (บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จากัด : TSD) ได้ ดาเนินการจัดส่งให้ ท่าน หรื อท่านสามารถกรอกเลข
บัตรประจาตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้ งาน และกรอกรหัสผ่าน Pin Code
3.2 สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เป็ นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ ชื่อผู้ใช้ งาน (Username) หนึง่ ชื่อ จะไม่ สามารถใช้ เข้ าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้ าประชุมในเวลาเดียวกัน
ในหลายอุป กรณ์ พร้ อมๆ กั นได้ ดังนัน้ ท่านผู้ถือ หุ้น / ผู้รั บมอบฉันทะ จะต้ อ งใช้ ชื่อผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Pin Code) เพื่อเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองเท่านัน้ และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้ กบั
บุคคลใดๆ
3.3 ในกรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้ าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย
ต่ อ 1 อุปกรณ์ เท่ านัน้
3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าทุกวาระเมื่อเริ่ มการ
ประชุม หรื อจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึง่ การลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
จะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิ ดวาระนันๆ
้
3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ กาหนดให้ ระบบเทคะแนนไปทางเห็นด้ วยทังหมด
้
และจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักจากคะแนนเสี ยงทัง้ หมด ดังนัน้ ในกรณี ที่ท่านผู้ถือ หุ้น / ผู้รั บมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสี ยง “ไม่ เ ห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ท่านจะต้ องเลือกลงมติ ดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณี ที่ท่านที่ไม่ได้ เลือกลงมติอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบ
จะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
3.6 ในกรณีที่ท่านถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้ วยการ Log-out ก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็ นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูก
นามานับในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้ า บริ ษัทฯ ไม่ตดั สิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ในการ log-in เพื่อกลับเข้ าร่ วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยงั อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ท่านผู้ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนั บคะแนนเพิ่มเติมได้ ที่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริ ษัทฯ
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4. การซักถามประเด็นข้ อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่ างการประชุม
4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เท่านัน้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรื อ
ประสงค์จ ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถื อ หุ้น / ผู้รั บมอบฉันทะสามารถเลื อ กเมนูแ สดงความคิดเห็น ซึ่งเป็ น รู ปไอคอน
ไมโครโฟน
ปรากฏบนหน้ าจอ เพื่อถามคาถาม หรื อแสดงความเห็น โดยระบบจะจัดเรี ยงลาดับก่อนหลังตามลาดับเวลาที่ร้อง
ขอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นถามคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ ทงภาพและเสี
ั้
ยง ทังนี
้ ้ ข้ อซักถาม หรื อ
การแสดงความเห็นจะต้ องเป็ นคาถาม และ/หรื อการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมนันเท่
้ านัน้
4.2 ในการเปิ ดโอกาส ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคาถามในที่ ประชุมด้ วยภาพและเสียงนัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติ
การถามคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคาถามหรื อการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลกั ษณะหยาบคาย
ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรื อเป็ นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
4.3 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวนการประชุม หรื อก่อความเดือดร้ อน
ราคาญให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมประชุมรายอื่น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การกระทาการใดๆ เพื่อระงับการกระทาอันเป็ นการรบกวนการประชุม
หรื อก่อความเดือดร้ อนราคาญ ให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมประชุมรายอื่น
5. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
5.1 ข้ อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อม รวมถึงแต่ไม่
จากัดอยู่เพียง ชื่อนามสกุล เพศ เลขที่ประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รู ปถ่าย วันเดือนปี เกิ ด สัญชาติ อายุ เป็ นต้ น
5.2 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้ บริ ษัทฯ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
สิทธิและยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการประชุมกาหนด
5.3 บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้ นระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทฯ
จะดาเนินการทาลายข้ อมูลออกจากระบบ
6. ข้ อกาหนดอื่นๆ
6.1 เนื ้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริ ษัทฯ ไม่อนุญาตให้ ท่านทาการ
บันทึก ดัดแปลง หรื อเผยแพร่ ภาพและเสียงในการประชุม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทาการ
ดังกล่าว
6.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้ งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าด้ วยประการใดๆ
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดฉบับนี ้ หรื อคู่มืออื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการประชุมจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ
ได้ รั บความเสี ยหายไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ท่านผู้ถือ หุ้นและ/หรื อ ผู้รั บมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้ อ งรั บผิ ดชดใช้ ค่าเสี ยหาย
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้ องดาเนินคดี จากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้ องดาเนินคดีโดยบริ ษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น
และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทาการดังกล่าว
6.3 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทาการใดๆ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดฉบับนี ้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิ
การเข้ าร่ วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดาเนินการ
ตามข้ อกาหนดฉบับนี ้
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