
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
และการมอบฉันทะ 

 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อลงมติในการประชุม โปรดดําเนิน 
การตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
1.  ย่ืนเอกสารแสดงตัวตน เพ่ือยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปท่ี  

URL  -  https://tr.foqus.vc/registration/ 
หรือสแกน QR Code เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
 

โดยระบบจะเปิดให้ดําเนินการตั้งแต่วันท่ี 16-27 กรกฎาคม 2564  
 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง (โดยข้อมูลท่ีกรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล 
ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เช่น 

 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  

  เลขบัตรประจําตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  

  อีเมลท่ีใช้ในการรับ Weblink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับการ
เข้าร่วมประชุม E-AGM  

  หมายเลขโทรศัพท์  

  แนบเอกสารเพ่ิมเติม ตามกรณี ดังน้ี 

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น /  

นิติบุคคลท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ตามเอกสารแนบ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7) และ 
เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ 

ตามเอกสารแนบ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7) และ 
เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7 



3. เม่ือบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้า
ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังน้ี 

 ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 

 WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM  

 คู่มือการใช้งานระบบ  
ในกรณีท่ี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถย่ืนเอกสารเพิ่มเติมหรือนําส่ง
เอกสารท่ีได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
 

4. ท้ังน้ี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่
ผู้อื่น และในกรณีท่ีช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันท่ี 29 กรกฎาคม  
2564 กรุณาติดต่อบ ริษัทฯ  โดยทันที ท่ี คุณสุวรรณา  เฉ ลิม วัฒน์   โทร . 02-253-6754-54 ต่อ  2250 หรือทางอี เมล 
suwanna.c@adityabirla.com 
 

5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ท่ีบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด  
กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ 
Quidlab ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ  ได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 
หรือ E-mail : info@quidlab.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเพ่ือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และการมอบฉันทะ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

1.  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง 

- สําเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม E-Meeting 

(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ค) สําเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

2.  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตรมหนังสือรับรองบริษัทเข้าประชุม 

(ก) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซ่ึงรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน 

(ข) สําเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
(ข) สําเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ค) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซ่ึงรับรองสําเนา

ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการเช่นน้ัน และสําเนา
บัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

3.  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ 
ให้นําข้อความในรายละเอียดข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฏหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ภายใต้ข้องบังคับดังต่อไปน้ี 

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ัน อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดย
เจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได้ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ท้ังน้ี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคลผู้มี
อํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลน้ัน
รับรองความถูกต้องของคําแปล (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ได้แก่ 
1. แบบ ก เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
2. แบบ ข เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน 
3. แบบ ค เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
 (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค ได้ท่ีเว็บไซต์ www.thairayon.com) 

___________________________________ 
1  “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน 
บัตรประจําตัวข้าราชการ บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจําตัวอย่างอื่นท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ 



ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะได้โดย
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
1.  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดังน้ี 
 1.1  ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน 
 1.2  ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนตางประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงจากท้ัง 3 แบบ 
2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึง 

โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ี
บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
4.  ส่งหนังสือมอบฉันทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯท่ี  

 E-mail:  suwanna.c@adityabirla.con หรือ  tida.r@adityabirla.com 

 ฉบับจริงทางไปรษณีย์:   ไปรษณีย์ตอบรับ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 (วันท่ีได้รับเอกสาร) 
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท) 

  888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเร่ิมประชุม ท้ังน้ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดย
มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 
โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 
การเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็น
ต้นไป โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เวลา 13.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่าน้ัน 
 
การออกเสียงลงคะแนน 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานท่ีประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทําเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

เพื่อให้ระบบประมวลผล 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย หรือไม่ทําเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุม 

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานฯ มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากฐานท่ีเป็นผู้ถือหุ้น 
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมเฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะท่ีได้บันทึกไว้ล่วงหน้า 
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้น

ของผู้เข้าประชุม 


