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ขั้นตอนและวิธีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

1. การยืนยันตัวตน (สามารถดำเนินการได้ทันทีนับตั้งแตว่ันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันอังคารที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2564) 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เขาประชุมด้วยตนเองสามารถยืนยันตัวตนได้ตามข้ันตอนที่ระบุไวดานล่าง 

1.2 ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะใหแกบุคคลอ่ืน (ผู้รับมอบฉันทะ) เขาร่วมประชุมแทน โปรดเตรียมแบบฟอรมการ
ลงทะเบียน ตามสิ่งที่สงมาด้วย 7 และหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่สงมาด้วย 4 โดยการ
สแกนหรือถ่ายรูปสงมายัง Email : IR@eforl-aim.com หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยัน
ตัวตนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่าง (เอกสารฉบับจริงใหจัดสงมาที ่“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 โดยคำที่ใชในการคนหา 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 โดยการสแกนบารโคด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ

ประชุม 

3) การยืนยันตัวตน 

3.1) กรอกขอมูลการยืนยันตัวตน 

• เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

• เลขหลังบัตรประชาชน 

•  เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

•  อีเมล 
3.2) อัพโหลดภาพถ่ายในการยืนยันตัวตน 

• ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) 
ตัวอย่างภาพถ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

• ภาพถา่ยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรประชาชนของตนเองไว 
ตัวอย่างภาพถ่าย 
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4) ใสรหัส OTP โดยระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว 

5) เมื่อเจาหนาทีไ่ด้รับข้อมูลจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน จากนั้นเจาหนาทีจ่ะส่งข้อความกลับไปที่ 
Application (1-2 วันทำการ) 

 

 

 

 

 

 

 

  หรือ 

 

 

 

 

 

 

6) หลังจากได้รับข้อความยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานทำการตั้ง PIN CODE เพ่ือเขาใชงานผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ

ฉันทะสามารถศึกษาคูมือการใชงานได้ โดยการสแกน QR Code ทีร่ะบุไวด้านล่าง ทั้งนี้การใชงานใน Application 

สงวนสิทธิ์ใหเฉพาะผู้ใช้งานที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแลวเทานั้น 
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2. การเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

1) ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดใหลงทะเบียนผานทาง Application IR Plus AGM เพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้น ไป 

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการยืนยันตัวตนสามารถรับชมการถ่ายสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ไดทาง Application IR Plus AGM สวนเทปบันทึกภาพการประชุม

จะนำขึ้นเว็บไซตบริษัท www.eforl-aim.com  ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น 

3) ผู้ถือหุ้นหรือผูรับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนวาเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เมื่อระบบ

เปิดใหลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่บริษัทแจงใหลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนั้น ๆ ได ้โดยระบบจะส่งข้อความแจ้ง

เตือนผ่าน Application IR PLUS AGM 

4) เพ่ือเป็นการสนับสนุนใหผู้ถอืหุ้นได้รับและเขาถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสผู้

ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสงคำถามหรือขอสงสัยในแตล่ะวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ Real Time ได้

โดยการส่งข้อความผ่าน Application IR PLUS AGM 

5) กรณผีู้ถือหุ้น หรือ ผูรับมอบฉันทะ ติดปญหาเรื่องการส่งเอกสารการยืนยันตัวตน การดาวนโหลด Application 

IR PLUS AGM หรือมีเหตุขัดของในการประชุม สามารถติดตอขอความช่วยเหลือได้ผ่านชองทางด้านล่าง 

 

ชื่อผู้ติดต่อ   Email    โทรศัพท์ 

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

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

 

3. การส่งคำถามล่วงหน้า 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจะสงคำถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมลวงหน้าก่อนวันประชุม สามารถสงคำถามผ่านชอง

ทางด้านล่าง 

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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แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

       ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้กำหนดแนวทางและ 
มาตรการปฏิบัติตนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
(E-Meeting) ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอ
ฮอลที่บริษัทจัดเตรียมให โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองด้านหนาทางเขาอาคาร หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกาย
ต้ังแต ่37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป บริษัทจะไมอ่นุญาตใหเข้าร่วมประชุม 

2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกลชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนที่ที่มีการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ หากมี
อาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เชน มีไข ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตใหเข้า
ร่วมการประชุมทุกกรณ ี

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกจัดใหนั่งตามจุดที่กำหนด โดยจะมีการเว้นระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 
ทีเ่หมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งใหมีระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตร 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอ
ฮอลที่บริษัทจะจัดเตรียมไวเพ่ือบริการตามจุดต่าง ๆ 

5. เนื่องจากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) บริษัทของดแจกของที่ระลึก และงดจัด
อาหาร สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

 


