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ขั้นตอนและวิธีการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1. การยืนยันตัวตน (สามารถดำเนินการได้ทันทีนับตั้งแต่วันท่ีไดร้ับหนังสือเชิญประชุม) 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุมด้วยตนเองสามารถยืนยันตัวตนได้ตามขั้นตอนท่ีระบุไวด้้านลา่ง 

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมแทน โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบยีน 
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 12 และหนังสอืมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 โดยการสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง Email 
: IR@eforl-aim.com หลังจากนัน้ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะต้องทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ด้านล่าง (เอกสารฉบับ
จริงใหจ้ัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษทั” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 11000 

2. การเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

1) ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนผ่านทาง Application IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) ตั้งแตเ่วลา 08:00 น. เป็นต้น ไป 

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีผา่นการยืนยันตัวตนสามารถรับชมการถ่ายสดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ทาง Application IR Plus AGM สว่นเทปบันทึกภาพการประชุมจะนำขึ้นเว็บไซต์บริษัท 

www.eforl-aim.com ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น 

3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสยีงลงคะแนนว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได ้เมื่อระบบเปิดใหล้งคะแนน

เสียงภายในเวลาทีบ่ริษัทแจ้งใหล้งคะแนนเสยีงในแต่ละวาระนั้น ๆ ได้ โดยระบบจะส่งข้อความแจง้เตือนผ่าน Application IR PLUS 

AGM 

4) เพื่อเป็นการสนับสนุนใหผู้้ถือหุน้ได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้ารว่มประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ผู้ถือหุ้นและผูร้ับ

มอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์แบบ Real Time ได้โดยการส่งข้อความหรือวีดีโอคอ

ลผ่าน Application IR PLUS AGM 

5) กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ติดปัญหาเรื่องการส่งเอกสารการยืนยันตัวตน การดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM 

หรือมีเหตุขัดข้องในการประชุม สามารถตดิต่อขอความช่วยเหลือไดผ้า่นช่องทางด้านล่าง 

ชื่อผู้ติดต่อ  Email    โทรศัพท์ 

คุณมัทธณา จุลนลิ  mattana@eforl-aim.com  02-1148151 ต่อ 110 

คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์ ir@eforl-aim.com   02-1148151 ต่อ 111  

3. การส่งคำถามล่วงหน้า 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางด้านล่าง 

ไปรษณีย ์ เลขานุการบริษัท 

 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

Email  IR@eforl-aim.com 

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


 

 

ขันตอนผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ

ยืนยันตัวตนผาน Application IR PLUS AGM

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต 

 

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่่�น

ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน โดยสแกน
บาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม หรือกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข

พาสปอร์ต เพื
่
อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เขา้ที�เมน ู“มอบฉนัทะ”

เลือก มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ และกด
เลือกชื�อกรรมการอิสระที�ตอ้งการมอบฉนัทะ

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัพโหลด
ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน และรอการอนุมัติ

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และใส่รหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการ
ใช้งาน Application IR PLUS 

AGM (ภาษาไทย)

สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการ
ใช้งาน Application IR PLUS 

AGM (Eng ver.)

Call Center : 02-0226200

สแกนเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอการใช้งาน 
Application IR PLUS AGM  

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ iOS เวอร์ชั่น 13.6 ขึ้นไป

 

ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct 

เมนู Proxy Direct

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD 
/บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต และหนังสือ

มอบฉันทะที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

กรอกข้อมูลและอัพโหลดสำเนา 
บัตรประชาชน เอกสารประกอบ 

หนังสือมอบฉันทะ และรอการอนุมัติ

กรณีตอ้งการมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอสิระ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ตั�งรหสั Pincode 
เพื�อเขา้สูก่ารประชมุผูถื้อหุน้ 

ตั�งรหสั Pincode 
เพื�อเขา้สูก่ารประชมุผูถื้อหุน้ 

แนบเอกสาร สาํเนาบตัรประชาชน 
เอกสารมอบฉนัทะ กดปุ่ มยืนยนั

สแกนเพื�อดาวนโ์หลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ ANDROID เวอรช์ั�น 8 ขึ �นไป
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แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

       ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติ
ตนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    (E-Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 6 
อาคารเลขท่ี 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัท
จัดเตรียมให้ โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองด้านหน้าทางเข้าอาคาร หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป 
บริษัทจะไม่อนุญาตใหเ้ข้าร่วมประชุม 

2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนที่ท่ีมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ หากมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น 
มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตใหเ้ข้าร่วมการประชุมทุกกรณี 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกจัดให้นั่งตามจุดที่กำหนด โดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม 
โดยบริษัทจะจัดที่นั่งใหม้ีระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตร 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจะ
จัดเตรียมไวเ้พื่อบริการตามจุดต่าง ๆ 

5.  เนื่องจากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทของดแจกของที่ระลึก และงดจัดอาหาร สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 




