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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติ
และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพี ยงช่องทางเดียว บริษัทฯ จึงขอแจงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ผ่าน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังนี้

การลงทะเบียนยืนยันตัวตน และการส่งเอกสารเข้าร่วมประชุม
1.

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่ อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม
2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน และใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
1.2 ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Service Platform และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะแจ้ง
ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่ อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP eShareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกําหนดไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 5
2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เพื่ อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้กรรมการอิสระ ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 23
มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน (ใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน) เลือกกรรมการอิสระที่
ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะ ท่านใดท่านหนึ่ง พร้อมแนบสําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และเอกสาร
ประกอบตาม “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อ1) หรือ 2.2) ตามแต่กรณี ผ่านระบบ ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
2.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 2.1 มายังบริษัทฯ ที่
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
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3. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เพื่ อมอบฉันทะ (แบบ ก.) ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดย
กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน (ใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน) พร้อมแนบสําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วน
ราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง เอกสารประกอบตาม “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อ1) หรือ 2.2)
ตามแต่กรณี ผ่านระบบ ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
3.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 3.1 มายังบริษัทฯ ที่
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
3.3 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะที่ส่งมาถึงบริษัทฯ แล้วจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่ อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ทางอีเมล (E-mail) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ผ่านระบบ
4. ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
4.1 ผู้ แทนนิ ติบุคคลสามารถลงทะเบี ยน เพื่ อเข้ าร่ วมประชุ ม หรื อ มอบฉั นทะผ่ านระบบ e-Service Platform ได้ ตั้งแต่ วันที่ 23
มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ใน
ส่วน “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อที่ 2) ผ่านระบบ ได้ท่ี
https://portal.eservice.set.or.th/Account
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
4.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 4.1 มายังบริษัทฯ ที่
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
4.3 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะที่ส่งมาถึงบริษัทฯ แล้วจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่ อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ทางอีเมล (E-mail) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ ผ่านระบบ
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เอกสารที่ใช้ในการประชุม
1)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (กรณีมอบฉันทะ)
(1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
(2) หนั งสื อมอบฉั นทะแบบ ก. แบบ ข. หรื อแบบ ค. ที่ แนบมาพร้ อมหนั งสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้ กรอกข้ อความครบถ้ วน
ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และผู้ถือ
หุ้นได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1) กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
(2) แบบฟอร์ มลงทะเบี ยนสํ า หรั บผู้ แทนนิ ติบุคคล ซึ่ งได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนถู กต้ อง และลงลายมื อชื่ อของผู้ แทน
นิติบุคคล
(3) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
* หากอํ า นาจกระทํ า การแทนนิ ติ บุ ค คลประกอบด้ ว ยการลงนามของกรรมการตั้ ง แต่ 2 ท่ า นขึ้ น ไป กรุ ณ าดํ า เนิ น การ
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2)
2.2) กรณีมอบอํานาจ
(1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
(2) หนั งสื อมอบฉั นทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน
ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมต้องดาวน์โหลด (Download) โปรแกรม WebEx เพื่ อเข้าร่วม
ประชุ ม ได้ ท่ี https://www.webex.com/downloads.html และสามารถใช้ คอมพิ วเตอร์ ตั้งโต๊ ะ คอมพิ วเตอร์ โน้ ตบุ๊ ค แท๊ ปเล็ ต หรื อ
โทรศั พท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป เข้าสู่ระบบผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือInternet
Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
ทั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และ
การถามคําถามในที่ประชุม ได้ท่ี “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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เอกสารแนบลําดับที่ 6
1.

การ Log-in เข้าสู่ระบบ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามารถล็ อ กอิ น (Log-in) เข้ า สู่ ร ะบบ e-Service Platform ได้ ตั้ ง แต่ เ วลา 13.00 น. ด้ ว ยชื่ อ ผู้ ใ ช้

(Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ท่ี https://portal.eservice.set.or.th/Account เมื่อเข้าสู่ระบบ eService Platform ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดลิงก์ URL เพื่ อเข้าสู่ระบบ Webex เพื่ อเข้าประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม
E-AGM
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
-

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ท่ีประชุมพิ จารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะ
เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทําในเวลาที่
กําหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่
เสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายใน
เวลาที่ระบบกําหนดได้

-

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุก
ประการตามที่เห็นควรการออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

-

หากผู้ถือหุ้นได้กําหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ในหนังสือมอบฉันทะแล้วให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้
ถือหุ้นกําหนดในหนังสือมอบฉันทะ

3. การนับผลการลงคะแนน
-

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

-

ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดําเนินการตามที่กําหนดนั้น โดย
ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

-

หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

4. การส่งคําถาม
กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคําถามระหว่างการประชุม ให้เลือกกดปุ่ม “ส่งคําถาม” เพื่ อพิ มพ์ ส่งคําถามเข้ามาในระบบ
โดยสามารถเลือกถามคําถามล่วงหน้าในแต่ละวาระได้
5. การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียง ตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนําภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้ มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ

***ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อ่น
ื รับทราบ***
กรณี มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรุณาติดต่อ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท | บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 204 2601

หน้ า 36 จาก 51

