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สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 7 
- ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ 
- คู่มือการใช้งาน “Mobile Application IR Plus AGM” / วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนและการใช้งาน  

(โดยการสแกน QR Code) 

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ  
ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-EGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังน้ัน ก่อนท่ีท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-EGM ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ดังกล่าว 
กรุณาอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปน้ี รวมท้ังคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM ซ่ึงสามารถ
สแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัทฯ 

1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีปรากฏช่ือในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพ่ือ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามท่ีได้กำหนดและประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบร่ืน เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-EGM โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ  
E-EGM และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบ
แอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เท่าน้ัน 

2. การติดตั้งแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM และทำการยืนยันตัวตน (KYC) 

2.1 ติดตั้งแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ซ่ึงท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ท่ีประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตั้งแอปพลิเคช่ันได้โดยค้นหาช่ือ IR Plus AGM ได้ ผ่าน Google 
Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS 

2.2 ทำการยืนยันตัวตน (KYC) 

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-EGM ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้อง ดำเนินการยืนยันตัวตน 
(KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ท่ีได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อ 2.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบน
หน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามท่ีกำหนดในแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชน หรือ
สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุม ให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตน
ตามท่ีแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM กำหนด จากน้ันระบบจะนำส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลข
โทรศัพท์มือถือท่ีผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

ในการประชุมแบบ E-EGM ระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำ KYC โดยเร่ิม
ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง วันท่ี 26 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เพื่อให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุมในวันประชุม 
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2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลและเอกสารท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว
พบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวน้ันถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่าน
แอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ด้วย
ตนเอง เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ือรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็น
ความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น 

กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
การยืนยันตัวตนหรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี ซ่ึงในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น / ผู้รับ
มอบฉันทะ สามารถดำเนินการ การยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิท่านในการ
เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีจัดการประชุม 

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

3.1 เมื่อได้ดำเนินการทำ KYC และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.3 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดท่ีปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมซ่ึงนายทะเบียน
หลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด : TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลข
บัตรประจำตัวประชาชนในช่ือผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน Pin Code 

3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น 
ดังน้ัน ช่ือผู้ใช้งาน (Username) หน่ึงช่ือ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันใน
หลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังน้ัน ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) 
เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่าน้ัน และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ 

3.3 ในกรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ  
1 อุปกรณ์ เท่านั้น 

3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการ
ประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซ่ึงการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
จะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ 

3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ กำหนดให้ระบบเทคะแนนไปทางเห็นด้วยท้ังหมด และจะนำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หักจากคะแนนเสียงท้ังหมด ดังน้ัน ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ  
“งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติ ดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีท่ีท่านท่ีไม่ได้เลือกลงมติอย่างหน่ึงอย่างใด ระบบจะ
ถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ 

3.6 ในกรณีท่ีท่านถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log-out ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น / 
ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูก
นำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ ไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ในการ log-in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปท่ียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของท่ีประชุม ท่านผู้ถือหุ้น / 
ผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเพิ่มเติมได้ท่ีหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัทฯ 
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4. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม 

4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM เท่าน้ัน ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นซ่ึงเป็นรูปไอคอนไมโครโฟน 
        ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อถามคำถาม หรือแสดงความเห็น โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาท่ีร้องขอ เพื่อเปิด
โอกาสให้ท่านถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมในวาระดังกล่าวได้ท้ังภาพและเสียง ท้ังน้ี ข้อซักถาม หรือการแสดง
ความเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมน้ันเท่าน้ัน 

4.2 ในการเปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติ
การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย 
ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 

4.3 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อน
รำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การกระทำการใดๆ เพื่อระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม 
หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน 

5. ข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงทำให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัด
อยู่เพียง ช่ือนามสกุล เพศ เลขท่ีประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อายุ เป็นต้น 

5.2 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือดำเนินการตรวจสอบ
สิทธิและยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายอันเกี่ยวเน่ืองกับการประชุมกำหนด 

5.3 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ 
จะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ 

6. ข้อกำหนดอ่ืนๆ 

6.1 เน้ือหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการ
บันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ท่ีกระทำการ
ดังกล่าว 

6.2 ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ  
ซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับน้ี หรือคู่มืออื่นๆ ท่ีบริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ 
ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดจีากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องรอ้งดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น และ/
หรือ ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว 

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับน้ี และอาจพิจารณาระงับสิทธิ
การเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการ
ตามข้อกำหนดฉบับน้ี 

 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ท่ี Tel : +662 022 6200 กรณีมีปัญหาการใช้ระบบ IR Plus AGM Application 
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