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ขั้นตอนและวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1. การยืนยันตัวตน (สามารถดำเนินการได้ทันทีนับตั้งแตว่ันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 

2564) 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุมด้วยตนเองสามารถยืนยันตัวตนได้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้ด้านล่าง 

1.2 ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืน (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมแทน โปรดเตรียมแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยการ
สแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง Email : IR@eforl-aim.com หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยัน
ตัวตนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่าง (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมาที ่“เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จํากัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88 เลขท่ี 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน 

1) ติดตั้ง Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone หรือ Tablet, iPad ซ่ึง Application รองรับทั้งระบบ 
IOS และ Andriod โดยคำที่ใช้ในการค้นหา Application ชื่อ “IR Plus AGM” 

 QR Code สำหรับดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ IOS 

    

QR Code สำหรับดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ Andriod 
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2) ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยการสแกนบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ

ประชุม 

3) การยืนยันตัวตน 

3.1) กรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน 

• เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

• เลขหลังบัตรประชาชน 

• เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

• อีเมล 
3.2) อัพโหลดภาพถ่ายในการยืนยันตัวตน 

• ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) 
ตัวอย่างภาพถ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• ภาพถา่ยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรประชาชนของตนเองไว้ 
ตัวอย่างภาพถ่าย 
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4) ใส่รหัส OTP โดยระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว้ 

5) เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ด้รับข้อมูลจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน จากนั้นเจ้าหน้าทีจ่ะส่งข้อความกลับไปที่ 
Application (1-2 วันทำการ) 

 

 

 

 

 

 

 

  หรือ 

 

 

 

 

 

 

6) หลังจากได้รับข้อความยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานทำการตั้ง PIN CODE เพ่ือเข้าใช้งานผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ

ฉันทะสามารถศึกษาคูม่ือการใช้งานได้ โดยการสแกน QR Code ทีร่ะบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้การใช้งานใน Application 

สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น 
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2. การเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1) ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง Application IR Plus AGM เพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้น ไป 

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการยืนยันตัวตนสามารถรับชมการถ่ายสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดท้าง Application IR Plus AGM สว่นเทปบันทึกภาพการประชุมจะ

นำขึ้นเว็บไซตบ์ริษัท www.eforl-aim.com  ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น 

3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ เมื่อระบบ

เปิดให้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่บริษัทแจ้งใหล้งคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนั้น ๆ ได ้โดยระบบจะส่งข้อความแจ้ง

เตือนผ่าน Application IR PLUS AGM 

4) เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยในแตล่ะวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์บบ Real Time ได้

โดยการส่งข้อความผ่าน Application IR PLUS AGM 

5) กรณผีู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ติดปัญหาเรื่องการส่งเอกสารการยืนยันตัวตน การดาวน์โหลด Application 

IR PLUS AGM หรือมีเหตุขัดข้องในการประชุม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางด้านล่าง 

 

ชื่อผู้ติดต่อ   Email    โทรศัพท์ 

คุณมัทธณา จุลนิล  mattana@eforl-aim.com 02-4342748 ต่อ 118 

คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์  ir@eforl-aim.com   02-4342748 ต่อ 121 

 

3. การส่งคำถามล่วงหน้า 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะส่งคำถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามผ่าน

ช่องทางด้านล่าง 

ไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท 

 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)  

สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88 เลขท่ี 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700 

Email  IR@eforl-aim.com 

 

http://www.eforl-aim.com/
mailto:mattana@eforl-aim.com
mailto:ir@eforl-aim.com
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แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

       ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้กำหนดแนวทางและ 
มาตรการปฏิบัติตนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
(E-Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองด้านหน้าทางเข้าอาคาร หากท่านใดมีอุณหภูมิ
รา่งกายตั้งแต ่37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป บริษัทจะไมอ่นุญาตให้เข้าร่วมประชุม 

2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนที่ที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ หากมี
อาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง ชน มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้า
ร่วมการประชุมทุกกรณ ี

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกจัดให้นั่งตามจุดที่กำหนด โดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ทีเ่หมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตร 

4. ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ที่บริษัทจะจัดเตรียมไว้เพ่ือบริการตามจุดต่าง ๆ 

5. เนื่องจากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทของดแจกของที่ระลึก และงดจัด
อาหาร สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

 


