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ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
และการมอบฉันทะ 

 

 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM  
1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11) โดยขอให้

ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
และแนบส าเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดงันี ้       

                                                                                       

•  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาเอกสาร
อื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                                                        

•  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอ านาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป   

 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าว
ข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 27  มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้   

•  ช่องทาง Email : adths@thaistanley.com  หรือ info@thaistanley.com                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                    
เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

1.2  เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่
ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) 
 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่
ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กรุณา
ติดต่อบริษัทโดยทันที  

 

1.3  ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ 
ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการ
ประชุมจะเริ่มในเวลา 15.00 น. เท่านั้น 

 

1.4  ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” 
หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็น
ด้วย” โดยอัตโนมัติ 

  

1.5  กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม 
กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการ
ติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน  
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2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM                                                                                                 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  
 

1.  นายกฤษดา  วิศวธีรานนท์  กรรมการอิสระ  อายุ 72  ปี                                                                                                         
ที่อยู่ 59/295  หมู่ 3  ต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 

2.  นายโชคชัย  ต้ังพูลสินธนา  กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี 
ที่อยู่ 1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสัมพันธวงศ์ , เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพฯ 10100 

3. นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช       กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี 
ที่อยู่ 198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร , กรุงเทพฯ 10900 
(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2565 นี)้ 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์

โหลดจากเว็บไซต์บริษัทท่ี www.thaistanley.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
(ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี ้
 

•  ช่องทาง Email : adths@thaistanley.com  หรือ info@thaistanley.com                                                                                                      
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                    

          เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ            
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ                              
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบ

ฉันทะ และ                                                                                                                                                                            
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับ

มอบฉันทะ                                                                                   
 

นิติบุคคลมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือช่ือของผู้รับมอบฉันทะ และ                                                                                       

2.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ                                                                                                                                                                                        

3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ                                                                                                                                                   

4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับ
มอบฉันทะ  
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บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ 
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานท่ีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค าแปล
ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น 

 

3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้     
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM 
 

3.2  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน 
วันที่ 29  มิถุนายน  2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้ 
 

•  ช่องทาง Email :   adths@thaistanley.com  หรือ info@thaistanley.com                                                                                                 

•  ช่องทางไปรษณีย์:  
 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน)                                                                                    
 เลขท่ี 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  


