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ขัน้ตอนและวิธีการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

1. การยืนยนัตวัตน (สามารถด าเนินการไดท้นัทนีบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืเชญิประชุม) 

1.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถยนืยนัตวัตนไดต้ามขัน้ตอนทีร่ะบุไวด้า้นล่าง 

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหแ้ก่บุคคลอื่น (ผูร้บัมอบฉนัทะ) เขา้ร่วมประชุมแทน โปรดเตรยีม
แบบฟอรม์การลงทะเบยีน ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 และหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ ตามสิง่ทีส่ง่มา
ดว้ย 5 โดยการสแกนหรอืถ่ายรูปสง่มายงั Email : IR@eforl-aim.com หลงัจากนัน้ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งท าการยนืยนัตวัตนตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวด้า้นล่าง (เอกสารฉบบัจรงิใหจ้ดัส่งมาที ่“เลขานุการบรษิทั” 
บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน) เลขที ่160 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ี
จงัหวดันนทบุร ี11000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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2. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

1) ณ วนัประชุม บรษิทัจะเปิดใหล้งทะเบยีนผ่านทาง Application IR Plus AGM เพือ่เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตัง้แต่เวลา 08:00 น. เป็นต้น ไป 

2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีผ่่านการยนืยนัตวัตนสามารถรบัชมการถ่ายสดการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดท้าง Application IR Plus AGM สว่นเทปบนัทกึภาพ

การประชุมจะน าขึน้เวบ็ไซต์บรษิทั www.eforl-aim.com ภายหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 

3) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถออกเสยีงลงคะแนนว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงได ้เมื่อ

ระบบเปิดใหล้งคะแนนเสยีงภายในเวลาทีบ่รษิทัแจง้ใหล้งคะแนนเสยีงในแต่ละวาระนัน้ ๆ ได ้โดยระบบจะสง่

ขอ้ความแจง้เตอืนผ่าน Application IR PLUS AGM 

4) เพือ่เป็นการสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัและเขา้ถงึสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนกิส ์  ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถสง่ค าถามหรอืขอ้สงสยัในแต่ละวาระผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนกิสแ์บบ Real Time ไดโ้ดยการสง่ขอ้ความหรอืวดีโีอคอลผ่าน Application IR PLUS AGM 

5) กรณผีูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ ตดิปญัหาเรื่องการสง่เอกสารการยนืยนัตวัตน การดาวน์โหลด 

Application IR PLUS AGM หรอืมเีหตุขดัขอ้งในการประชุม สามารถตดิต่อขอความช่วยเหลอืไดผ้า่นช่องทาง

ดา้นล่าง 

ช่ือผู้ติดต่อ   Email    โทรศพัท์ 

คุณมทัธณา จุลนิล  mattana@eforl-aim.com 02-1148151 ต่อ 110 

คุณชลธชิา พุม่พฤกษ์  ir@eforl-aim.com   02-1148151 ต่อ 111  

 

3. การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะสง่ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม สามารถสง่ค าถามผ่าน

ช่องทางดา้นล่าง 

ไปรษณีย ์ เลขานุการบรษิทั 

 บรษิทั อ ีฟอร ์แอล เอม จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่160 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี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
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แนวทางและมาตรการปฏิบติัเพื่อป้องกนัความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 

(COVID-19) ส าหรบัคณะกรรมการบริษทัและผู้ประสานงานในการจดัการประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส ์ 

(E-Meeting) 

       ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ก าหนด
แนวทางและมาตรการปฏบิตัตินส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั และผูป้ระสานงานในการจดัการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์    (E-Meeting) ณ ห้องประชุมชัน้ 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวดัอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวดัอุณหภูมแิละท าความสะอาดมอืด้วยเจล
แอลกอฮอล์ที่บรษิัทจดัเตรยีมให้ โดยบรษิัทจะก าหนดจุดคดักรองด้านหน้าทางเข้าอาคาร หากท่านใดมี
อุณหภูมริ่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีลขึน้ไป บรษิทัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

2. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทัง้บุคคลใกลช้ดิมปีระวตักิารเดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืมาจากพืน้ทีท่ี่
มกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรอื 
หากมอีาการเจบ็ป่วยอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น มไีข ้ไอ เจบ็คอ จาม มนี ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ บรษิทัจะไม่
อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกกรณี 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกจัดให้นัง่ตามจุดที่ก าหนด โดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจะจดัทีน่ัง่ใหม้รีะยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตร 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาการประชุม และท าความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอลท์ีบ่รษิทัจะจดัเตรยีมไวเ้พือ่บรกิารตามจุดต่าง ๆ 

5.  เนื่องจากเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) บรษิทัของดแจกของทีร่ะลกึ และงด
จดัอาหาร ส าหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 




