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คําชีแ& จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้ อปฏิบตั ิ
และขัน& ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสืEออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
คณะกรรมการบริ ษัท มี มติให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2564 ในวันพุธทีJ 21 เมษายน 2564 เวลา
10.00 น. ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว บริ ษัทฯ จึงขอแจงแนวทางปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังนี j

การลงทะเบียนยืนยันตัวตน และการส่ งเอกสารเข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ถอื หุ้นประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ งความประสงค์เพืJอเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ ตงแต่
ั j วนั ทีJ 26
มีนาคม 2564 โดยกรอกข้ อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์ มลงทะเบียน และใช้ บตั รประชาชนตัวจริ งลงทะเบียน ได้ ทีJ
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=u%2bVTEexA34LPiO0LG%2bSTQHO8dP6Q71MjyLtXEgh
wdjOjNkViWT%2bkXA%3d%3d
ทังนี
j j กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วันก่อนวันทีJ 21 เมษายน 2564 เพืJอความ
สะดวก และความรวดเร็ วในการเข้ าร่วมประชุมในวันประชุม
1.2 ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้ ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Service Platform และบริ ษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทฯ
จะแจ้ งชืJอเข้ าใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพืJอใช้ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุม
ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ทีJผ้ ถู ือหุ้นได้ แจ้ งแก่บริ ษัทฯ
2. ผู้ถอื หุ้นไม่ สะดวกเข้ าร่ วมประชุม และมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นทีJไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ ท่านใดท่านหนึงJ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามทีJผ้ ถู ือ
หุ้นกําหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายชืJอกรรมการอิสระทีJเสนอเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม
เอกสารแนบลําดับทีJ 4
2.1 ผู้ถือหุ้น กรอกข้ อ มูล ในแบบแจ้ ง การประชุม และหนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ข. หรื อ แบบ ค. เลือ กกรรมการอิส ระทีJ
ผู้ถือหุ้นต้ องการมอบฉันทะ ท่านใดท่านหนึงJ พร้ อมแนบสําเนาเอกสารแสดงตนทีJสว่ นราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ
และเอกสารประกอบตาม “เอกสารทีJใช้ ในการประชุม” ข้ อ1) หรื อ 2.2) ตามแต่กรณี
2.2 ส่งสําเนาเอกสาร ตาม 2.1 มาทีJ E-mail: comsec@dv8.co.th
2.3 จัดส่งเอกสารฉบับจริ ง ตาม 2.1 มายังบริ ษัทฯ ทีJ
สํานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขทีJ 191/43 ชันj 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึงJ ภายในวันทีJ 16 เมษายน 2564 เนืJองจาก
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เวลาตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร เพืJอให้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือJ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
3. ผู้ถอื หุ้นไม่ สะดวกเข้ าร่ วมประชุม และมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้ อมูลในแบบแจ้ งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อ แบบ ค. พร้ อมแนบสําเนาเอกสาร
แสดงตนทีJส่วนราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ และเอกสารประกอบตาม “เอกสารทีJใช้ ในการประชุม” ข้ อ1) หรื อ 2.2)
ตามแต่กรณี
3.2 ส่งสําเนาเอกสาร ตาม 3.1 มาทีJ E-mail: comsec@dv8.co.th
3.3 จัดส่งเอกสารฉบับจริ ง ตาม 3.1 มายังบริ ษัทฯ ทีJ
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สํานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขทีJ 191/43 ชันj 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึงJ ภายในวันทีJ 16 เมษายน 2564 เนืJองจาก
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เวลาตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร เพืJอให้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือJ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
3.4 ภายหลังจากทีJบริ ษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารมอบฉันทะทีJส่งมาถึงบริ ษัทฯ แล้ วจะแจ้ งชืJอเข้ าใช้ งาน
(Username) และรหัส ผ่ า น (Password) เพืJ อ ใช้ ใ นการล็ อ กอิ น (Log-in) เข้ า สู่ร ะบบการประชุม ผ่ า นระบบ DAP
e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ของผู้รับมอบฉันทะทีJผ้ ถู ือหุ้นได้ แจ้ งแก่บริ ษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ
* เนืJองจากการลงทะเบียนเข้ าประชุมในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้ หนึงJ email address ในการ
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านันj หากผู้เข้ าประชุมเป็ นผู้ถือหุ้น และรั บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอืJน หรื อผู้เข้ า
ประชุมทีJรับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุ ณาเตรี ยม email address ตามจํานวนผู้ถือหุ้นทีJจะเข้ าร่ วม
ประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
4. ผู้แทนนิตบิ ุคคลเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
4.1 การแจ้ งความประสงค์เพืJอเข้ าร่ วมประชุม ผู้ถือหุ้นกรอกข้ อมูลในแบบแจ้ งการประชุม และแบบฟอร์ มลงทะเบียน
สําหรับผู้แทนนิตบิ คุ คล และเอกสารประกอบตาม “เอกสารทีJใช้ ในการประชุม” ข้ อ 2.1)
4.2 ส่งสําเนาเอกสาร ตาม 4.1 มาทีJ E-mail: comsec@dv8.co.th
4.3 จัดส่งเอกสารฉบับจริ ง ตาม 4.1 มายังบริ ษัทฯ ทีJ
สํานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขทีJ 191/43 ชันj 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้ องส่งถึงบริ ษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึงJ ภายในวันทีJ 16 เมษายน 2564 เนืJองจาก
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เวลาตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร เพืJอให้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือJ อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
4.5 ภายหลังจากทีJบริ ษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารมอบฉันทะทีJส่งมาถึงบริ ษัทฯ แล้ วจะแจ้ งชืJอเข้ าใช้ งาน
(Username) และรหัส ผ่ า น (Password) เพืJ อ ใช้ ใ นการล็ อ กอิ น (Log-in) เข้ า สู่ร ะบบการประชุม ผ่ า นระบบ DAP
e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ของผู้แทนนิติบุคคลตามทีJได้ แจ้ งแก่บริ ษัทฯ ในแบบฟอร์ มลงทะเบียน
สําหรับผู้แทนนิตบิ คุ คล
เอกสารทีใ) ช้ ในการประชุม
1) ผู้ถอื หุ้นทีPเป็ นบุคคลธรรมดา (กรณีมอบฉันทะ)
(1) แบบแจ้ งการประชุมทีJบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. ทีJ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิ ญ ประชุม ซึJงได้ กรอกข้ อความ
ครบถ้ วนถูกต้ อง และลงลายมือชืJอผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีJยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นได้ ลงชืJอรับรองสําเนาถูกต้ อง
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีJยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชืJอรับรองสําเนาถูกต้ อง
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2) ผู้ถอื หุ้นทีPเป็ นนิตบิ ุคคล
2.1) กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แบบแจ้ งการประชุมทีJบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
(2) แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับผู้แทนนิตบิ คุ คล ซึงJ ได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนถูกต้ อง และลงลายมือชืJอของผู้แทน
นิตบิ คุ คล
(3) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึงJ ออกไม่เกิน 6 เดือน ทีJรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึJงลงนามในหนังสือมอบอํานาจ
มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลซึงJ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ทีJยังไม่หมดอายุ ของผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล ซึงJ ได้ ลงลายมือชืJอรับรองสําเนาถูกต้ อง
* หากอํ า นาจกระทํ า การแทนนิ ติ บุค คลประกอบด้ ว ยการลงนามของกรรมการตัง= แต่ 2 ท่ า นขึน= ไป กรุ ณ าดํ า เนิ น การ
มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงF เข้ าประชุมแทนนิตบิ คุ คลตามข้ อ 2.2)

2.2) กรณีมอบอํานาจ
(1) แบบแจ้ งการประชุมทีJบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. ทีJ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิ ญ ประชุม ซึJงได้ กรอกข้ อความ
ครบถ้ วนถูกต้ อง และลงลายมือชืJอผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึงJ ออกไม่เกิน 6 เดือน ทีJรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึJงลงนามในหนังสือมอบอํานาจ
มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลซึงJ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ทีJยังไม่หมดอายุ ของผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล ซึงJ ได้ ลงลายมือชืJอรับรองสําเนาถูกต้ อง
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีJยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชืJอรับรองสําเนาถูกต้ อง

การเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นผ่ านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
การเข้ าร่วมการประชุมผ่านสืJออิเล็กทรอนิกส์ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องดาวน์โหลด (Download) โปรแกรม WebEx เพืJอเข้ า
ร่วมประชุม ได้ ทีJ https://www.webex.com/downloads.html และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั j ะ คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค แท๊ ปเล็ต
หรื อโทรศัพท์มือถือทีJเป็ น Smartphone ทีJมีกล้ องถ่ายรู ป เข้ าสู่ระบบผ่าน Web Browser ได้ แก่ Google Chrome, Safari หรื อ
Internet Explorer โดยรองรับทังระบบปฏิ
j
บตั กิ าร IOS และ Android
ทังนี
j j โปรดศึกษาวิธีการเข้ าร่วมประชุมผ่านสือJ อิเล็กทรอนิกส์การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน และการถามคําถามในทีJประชุม ได้ ทีJ “คูม่ ือการใช้ งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ทีJ
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
1. การ Log-in เข้ าสู่ระบบ
ผู้เข้ าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบ e-Service Platform ได้ ตงแต่
ั j เวลา 9.00 น. ด้ วยชืJอผู้ใช้ (Username)
และรหัสผ่าน (Password) พร้ อมรหัส OTP ทีJได้ รับได้ ทีJ
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=u%2bVTEexA34LPiO0LG%2bSTQHO8dP6Q71MjyLtXEghwdjOj
NkViWT%2bkXA%3d%3d
เมืJอเข้ าสู่ระบบ e-Service Platform ผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถกดลิงก์ URL เพืJอเข้ าสู่ระบบ Webex เพืJอเข้ าประชุม และ
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม E-AGM
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2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระ
- เมืJอถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานในทีJประชุมจะเสนอให้ ทีJประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละ
วาระ ระบบจะเปิ ดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ“งดออกเสียง” ผู้เข้ าร่ วมประชุม
จะต้ องกลับมาทีJหน้ า e-Service Platform ทีJได้ Log-in ไว้ ก่อนหน้ านี j โดยการลงคะแนนเสียงจะต้ องทําในเวลาทีJกําหนด
หากผู้เข้ าร่ วมประชุมไม่ได้ ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาทีJกําหนด จะถือว่าผู้เข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมตั ิ
ตามทีJเสนอต่อทีJประชุม ทังj นี j หากกํ าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนันj ๆ ยังมีอยู่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสามารถกลับไปแก้
คะแนนเสียงภายในเวลาทีJระบบกําหนดได้
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นทีJมอบ
ฉันทะได้ ทกุ ประการตามทีJเห็นควรการออกเสียงลงคะแนน จะใช้ วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นทีJมาประชุมด้ วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้ กําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ วให้ ถือเอาการออก
เสียงตามทีJผ้ ถู ือหุ้นกําหนดในหนังสือมอบฉันทะ
3. การนับผลการลงคะแนน
- ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึJงมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในทีJประชุมออกเสียงเพิJมขึ jนอีกเสียงหนึงJ เป็ นเสียงชี jขาด
- ในกรณีอืJน ซึงJ มีกฎหมาย และหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ ดําเนินการตามทีJกําหนดนันj
โดยประธานในทีJประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในทีJประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็ จสิ jน จะประกาศผลการนับคะแนนให้ ทีJประชุมทราบ โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียงเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วยย และงดออกเสียง โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ซึงJ วาระเลือกตังกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนน
j
เป็ นรายบุคคล
4. การส่ งคําถาม
กรณีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องการถามคําถามระหว่างการประชุม ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะตอ้ งกลับมาทีJหน้ า e-Service Platform ทีJ
ได้ Log-in ไว้ ก่อนหน้ านี j และเลือกกดปุ่ มยกมือ เพืJอเข้ าคิวถามคําถาม โดยผู้เข้ าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คําถามไว้ เบื jองต้ น
5. การอํานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถอื หุ้นทีPมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียง ตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพืJออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทีJมอบฉันทะให้ แก่
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ โดยภายหลังเสร็ จสิ jนการประชุม บริ ษัทฯ จะนําภาพและเสียงทีJได้ บนั ทึกไว้ มาเผยแพร่ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ

***ผู้ถอื หุ้นโปรดรั กษา Username (รหัสผู้ใช้ ) และ Password (รหัสผ่ าน)
ให้ เป็ นความลับไม่ ควรเปิ ดเผยให้ ผ้ ูอE ืนรั บทราบ***
กรณี มีข้อสงสัย หรื อปั ญหาเกีJยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสือJ อิเล็กทรอนิกส์กรุณาติดต่อ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขทีJ 191/43 ชันj 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 204 2601 ต่ อ 232
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