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ข้อปฏิบัตกิารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์(E-AGM) วธีิมอบฉันทะ และแบบฟอร์ม 
ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 
1.  กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้ด าเนินการดงันี ้

1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ี
แนบมากบัขอ้ปฏิบติัน้ี) โดยขอใหท่้าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี        

                                                                                       
•  ส าหรับผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา – ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาเอกสาร

อ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                                                        
•  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอ านาจ หรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามครบถว้น พร้อมเอกสาร

ประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุในหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นล่าง   
 
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตวัตน
ดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษทัภายใน วนัที ่7 เมษายน 2565 ผา่นช่องทาง ดงัน้ี   
•  ช่องทาง e-mail : IR@sammakorn.co.th หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน)                                                                                    
เลขท่ี 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
1.2  เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดย

เม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พร้อม WebLink ในการ
เขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ไปใหท่้านทางอีเมล (e-mail) 
 
ทั้งน้ี ขอใหท่้านเก็บรักษาช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณี
ท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 กรุณา
ติดต่อบริษทัโดยทนัที  

 
1.3  บริษทัจะจดัส่งรายละเอียด ได้แก่ ช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ไปให้กับท่านพร้อมจดัส่งไฟล์คู่มือ

วธีิการใชง้านระบบประชุม E-AGM ไปพร้อมกนั ขอใหท่้านศึกษาคู่มือวธีิการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีบริษทั
ไดส่้งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาทีก่อน
เร่ิมการประชุม  

 
1.4  ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหวา่งการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็น

ดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่าน
เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 
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1.5  กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหวา่งการประชุม 

กรุณาติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั โดยบริษทัจะระบุช่อง
ทางการติดต่อ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน  

 
2.  กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม E-AGM                                                                                                 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของ
บริษทัดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

1.นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ  กรรมการอิสระ อาย ุ60 ปี หรือ                                                                                                         

2.นายอนุทิพย ์    ไกรฤกษ ์กรรมการอิสระ อาย ุ72 ปี              

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565                                                                                           
(กรรมการอิสระขา้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 น้ี) 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น หรือสามารถ
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี www.sammakorn.co.th และส่งหนงัสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบ
ฉนัทะ (ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี) ใหบ้ริษทั ภายในวนัที ่7 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

•  ช่องทาง e-mail : IR@sammakorn.co.th หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน)                                                                                    
เลขท่ี 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ            
ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
                                                                                                                                                              
1.  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ                              
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผู ้

มอบฉนัทะ และ                                                                                                                                                                            
3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บ

มอบฉนัทะ                                                                                   
 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
                                                                                                                                                                                                        
1.  หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น รวมทั้ งตรา

ประทบัของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ และ                                                                                       
2.  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และ                                                                                                                                                                                        
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3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูมี้
อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ผูม้อบฉนัทะ) และ                                                                                                                                                   

4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บ
มอบฉนัทะ  

 
บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชาตไิทยหรือนิตบุิคคลจดทะเบียนต่างชาต ิ
กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดงเอกสารค า
แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 

 
3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามทีเ่กีย่วข้องกบับริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดงัน้ี     
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามได้ผ่านระบบการประชุม E-
AGM 

 
3.2  ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ให้บริษทัก่อนวนัประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับ

การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) ท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผา่นช่องทาง ต่อไปน้ี 
 
•  ช่องทาง e-mail : IR@sammakorn.co.th หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน)                                                                                    
เลขท่ี 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 
 

เขียนท่ี................................................................................... 
 
วนัท่ี..................เดือน....................................พ.ศ................. 

 

ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ.....................................อยูบ่า้นเลขท่ี..........................................  

ถนน...............................................ต าบล/แขวง............................................................อ าเภอ/เขต................................................. 

จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์...................................อีเมล (e-mail).............................................................. 

โทรศพัทมื์อถือ...................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดยถือหุน้จ านวน 

ทั้งส้ินรวม.......................................................................หุน้  

 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่จะเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา  

10:00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และขอใหบ้ริษทักรุณาส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) และ Web Link  

ส าหรับเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี อีเมล……………………………………….. 

 

 
     ลงช่ือ .................................................................................ผูถื้อหุน้  

 (..................................................................................) 
 
 
     ลงช่ือ .................................................................................ผูรั้บ                           

    (...............................................................................) 
 

หมายเหตุ: กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ท่ีกรอกขอ้มูล
ครบถว้น พร้อมแนบเอกสารยนืยนัตวัตนเพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษทั ภายใน วนัที ่
7 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

•  ช่องทาง e-mail : IR@sammakorn.co.th หรือ                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน)                                                                                    
เลขท่ี 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
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