
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
และการมอบฉันทะ 

 
ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อลงมตใินการประชุม โปรดด าเนิน การ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 
1.  ยื่นเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM เพื่อระบุตัวตน โดยเขา้ไปท่ี  

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

 
 

โดยระบบจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 15-26 กรกฎาคม 2565  
 

2. เมื่อเขา้สู่ระบบแล้ว ใหผู้้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล 
ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เช่น 

 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  

  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  

  อีเมลที่ใช้ในการรับ Weblink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับการ
เข้าร่วมประชุม E-AGM  

  หมายเลขโทรศัพท์  

  แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้ 

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บคุคลอื่น /  

นิติบุคคลทีไ่ม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ตามเอกสารแนบ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 7) และ 
เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ 

ตามเอกสารแนบ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 7) และ 
เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่7 

https://tr.foqus.vc/registration/


3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้า
ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังน้ี 

 ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 

 WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM  

 คู่มือการใช้งานระบบ  
ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือน าส่ง
เอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
 

4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่
ผู้อื่น และในกรณีที่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 กรกฎาคม  
2565  กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที ที่ คุณสุวรรณา เฉลิมวัฒน์   โทร . 02-253-6754-54 ต่อ 2250 หรือทางอี เมล 
suwanna.c@adityabirla.com 
 

5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษทัฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอยีด  
กรณีที่ท่านประสบปญัหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรณุาตดิต่อ 
Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ  ได้ที่เบอรโ์ทรศัพท ์02-013-4322 หรือ 080-008-7616 
หรือ E-mail : info@quidlab.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suwanna.c@adityabirla.com
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เอกสารเพ่ือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และการมอบฉันทะ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

1.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง 

- ส าเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชมุ E-Meeting 

(ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือ
ผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) ส าเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีใหผู้้แทนของผู้ถือหุ้นตรมหนังสือรับรองบริษัทเข้าประชุม 

(ก) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนติิบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไมเ่กิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้แทนนติิบุคคล และมขี้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน 

(ข) ส าเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือ

ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
(ข) ส าเนา “เอกสารแสดงตัวตน1” ของผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนติิบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไมเ่กิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนา

ถูกต้องโดยผู้แทนนติิบุคคล และมขี้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการเช่นนั้น และส าเนา
บัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.  ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญัชาตไิทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ 
ให้น าข้อความในรายละเอียดข้างตน้ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผูถ้ือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมไิดม้ีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติ
บุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฏหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ภายใตข้้องบังคับดังต่อไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนติิบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดย
เจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคลผูม้ี
อ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มไิดม้ีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความถูกต้องของค าแปล (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ได้แก ่
1. แบบ ก เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไมซ่ับซ้อน 
2. แบบ ข เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน 
3. แบบ ค เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบท่ีใช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

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

___________________________________ 
1  “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ซึง่ปรากฎรูปถ่ายและยังไม่หมดอาย ุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน 
บัตรประจ าตัวข้าราชการ บตัรประจ าตัวพนักงานรัฐวสิาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจ าตัวอยา่งอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ 



ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะได้โดย
ด าเนินการดังต่อไปนี ้
1.  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดังนี ้
 1.1  ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
 1.2  ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนตางประเทศและแตง่ตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งจากท้ัง 3 แบบ 
2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรอืเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

โดยให้ระบุชือ่พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอสิระ ตามที่
บริษัทฯ ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดยีวให้เปน็ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท เพือ่ให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
4.  ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังส านกังานใหญ่ของบริษัทฯท่ี  

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

 ฉบับจริงทางไปรษณีย์:   ไปรษณีย์ตอบรับ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (วันท่ีได้รับเอกสาร) 
 บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท) 

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

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนีผู้้ถือหุ้นไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบ
ฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเทา่กับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่
สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจ านวนทีต่นถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ทีผู่้ถือหุน้ซึง่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 
การเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มเปดิระบบการเข้ารว่มประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพุธที ่27 กรกฎาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็น
ต้นไป โดยถา่ยทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เวลา 13.00 น. ผา่นสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-AGM) เท่านัน้ 
 
การออกเสียงลงคะแนน 
ขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานท่ีประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท าเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

เพือ่ให้ระบบประมวลผล 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย หรือไม่ท าเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถอืว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอตอ่ท่ีประชุม 

เกณฑ์กำรนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอืน่ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้

ประธานฯ มเีสยีงช้ีขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานท่ีเป็นผู้ถือหุ้น 
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสียง แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะท่ีได้บันทึกไวล้่วงหน้า 
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้น

ของผู้เข้าประชุม 
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