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    ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว ้มายัง

บริษัทภายใน วนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียน

รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 

ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัท โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อน

วนัประชมุ  

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นที่ตอ้งการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ จะตอ้งแจ้งความประสงคท์ี่จะเข้าร่วมประชุม ดว้ยวิธี

ดงัต่อไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูล
ทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10) โดยขอให้

ท่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชุม E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล 

ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

o ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม 

ผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม 

ผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าว

ขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภายในวันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 

• ช่องทาง E-Mail :      corporatesecretary@Scan-inter.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์:    

 ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน

จะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใช้

งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงั

ไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โอเจ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่การ
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาทีบ่ริษัท*** 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

ท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือ 

มอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงตามที่บรษิัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม

เอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภายในวันที ่22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์:         corporatesecretary@Scan-inter.com 

• ทางไปรษณีย ์:   

 ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านไดร้ะบุ

มาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียง

ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อ  

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

mailto:corporatesecretary@Scan-inter.com
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5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์:          corporatesecretary@Scan-inter.com 

• ทางไปรษณีย:์     

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะถามค าถามทีเ่กี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM 
สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• อีเมล ์:            corporatesecretary@Scan-inter.com 

• โทรศพัท ์:         02-503-4116-21 

• ทางไปรษณีย ์:    

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู  

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง

ตนเอง หลังจากที่เจา้หน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูก

จดัส่งไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษิัทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนั

ตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุ

ไวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 


