ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
1. กรณีผู้ถอื หุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) โดย
ขอให้ทา่ น ระบุอีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม และแนบสาเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี ้
● สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนา
เอกสารอื่นซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
● สาหรับผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล - หนังสือมอบอานาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป
ขอให้ทา่ นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าว
ข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
● ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : info@uwc.co.th
● ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ถึง งานเลขานุการบริษัท
บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
1.2 เมื่อบริษัทฯได้รบั เอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมโดยเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯจะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้า
สูร่ ะบบการประชุม E-AGM ไปให้ทา่ นทางอีเมล์ (e-mail)
ทัง้ นี ้ ขอให้ทา่ นเก็บรักษาชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผอู้ ื่น และในกรณี
ทีช่ ื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 กรุ ณา
ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
1.3 ขอให้ทา่ นศึกษาคูม่ ือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้สง่ ให้ทา่ นทางอีเมล์ (e-mail) โดยละเอียด ทัง้ นี ้
ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการ
ประชุมจะเริม่ ในเวลา 14.00 น. เท่านัน้
1.4 สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย”
โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีท่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิกในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม
กรุ ณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะระบุช่อง
ทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จากัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้สง่ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ทา่ น
2. กรณีผู้ถอื หุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าร่วมประชุม E-AGM
สาหรับผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ดังต่อไปนีเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ชื่อ-นามสกุล/ตาแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
71 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการ
กรุงเทพมหานคร 10510
อิสระ
นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
63 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรรมการอิสระ
กรุงเทพมหานคร 10510
หมายเหตุ *มีสว่ นได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่มีส่วน
ได้เสีย
(พิเศษ)
ไม่มี

ไม่มี

ทัง้ นี ้ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.uwc.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะ และสาเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
(ตามที่ระบุดา้ นล่างนี)้ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
● ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : info@uwc.co.th
● ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ถึง งานเลขานุการบริษัท
บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะ
1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของ
ผูม้ อบฉันทะ และ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ รวมทัง้ ตรา
ประทับของนิติบคุ คล (ถ้ามี) ของผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผูร้ บั มอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผูม้ อบฉันทะ ซึง่ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องและออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ (ผูม้ อบฉันทะ) และ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอานาจ)
พร้อมประทับตราสาคัญบริษัท (ถ้ามี) และผูร้ บั มอบฉันทะ
2. เอกสารของผูถ้ ือหุน้
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่ลงชื่อในฐานะผูม้ อบฉันทะ เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อแทนนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) พร้อมประทับตราสาคัญบริษัท (ถ้ามี)
- สาเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ซึ่งเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ื อหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึง่ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) พร้อมประทับตราสาคัญ
บริษัท (ถ้ามี)
3. เอกสารของคัสโตเดียน
- สาเนาหนังสือมอบอานาจที่คสั โตเดียนได้มอบอานาจให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียนเป็ นผู้
มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทลูกค้าได้ และลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียนซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะ
- หนังสือยืนยันหรือสาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียนของคัสโตเตียน และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อบฉันทะ
- สาเนาเอกสารแสดงตนผูม้ อบฉันทะ ซึง่ ผูม้ อบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และ
- สาเนาเอกสารแสดงตนของผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4. กรณีมีการมอบอานาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้คสั โตเดียน
- เอกสารแสดงการมอบอานาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถอ้ ยคาให้มอบอานาจช่วงได้

- สาเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ อบอานาจช่วงทุกช่วง และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ (กรณี
เป็ นนิติบคุ คล ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ)
ทัง้ นี ้ เอกสารที่จัดทาขึน้ ในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค และในกรณี ที่เอกสารใดที่มิได้มี
ต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
3. ช่องทางสาหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคาแนะนาหรือคาถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม E-AGM มี
ดังนี้
3.1 ระหว่างการประชุม E-AMG ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคะแนนหรือคาถามได้ผา่ นระบบการประชุม E-AMG
3.2 ผูถ้ ื อหุน้ สามารถส่ง คาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้า
สาหรับการประชุมผ่า นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัท ฯ
ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้
● ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email address : info@uwc.co.th
● ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ถึง งานเลขานุการบริษัท
บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

