
ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (สิ่งที่แนบมาดว้ย 1) โดย
ขอใหท้า่น ระบุอีเมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถอืของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชุม และแนบส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้

● ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - ส  าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนา
เอกสารอื่นซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการ ที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

● ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล - หนงัสอืมอบอ านาจ หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะที่ลงลายมือช่ือครบถว้น พรอ้มเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ในหนา้ถดัไป

ขอใหท้า่นสง่แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และเอกสารแสดงตวัตนดงักลา่ว
ขา้งตน้ใหบ้รษัิทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

● ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์Email address : info@uwc.co.th

● ทางไปรษณียล์งทะเบียน

ถึง   งานเลขานกุารบรษัิท 
 บรษัิท  เอือ้วิทยา   จ ากดั  (มหาชน) 
 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพฯ 10510 

1.2   เมื่อบรษัิทฯไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากทา่น บรษัิทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยนัสทิธิการเขา้รว่มประชมุโดยเมื่อ
ผา่นการตรวจสอบสทิธิแลว้ บรษัิทฯจะจดัสง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม WebLink  ในการเขา้
สูร่ะบบการประชมุ E-AGM ไปใหท้า่นทางอีเมล ์(e-mail) 

ทัง้นี ้ขอใหท้า่นเก็บรกัษาช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และในกรณี
ทีช่ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของทา่นสญูหาย หรอืยงัไมไ่ดร้บัภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 กรุณา
ติดตอ่บรษัิทฯ โดยทนัที 

1.3 ขอใหท้า่นศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหท้า่นทางอีเมล ์(e-mail) โดยละเอียด ทัง้นี ้
ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมลว่งหนา้ 60 นาทีก่อนเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการ
ประชมุจะเริม่ในเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ 

1.4  ส  าหรบัวิธีการลงคะแนนระหวา่งประชมุ E-AGM ทา่นสามารถลงคะแนนในแตล่ะวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ 
“ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” 
โดยอตัโนมตัิ 



 
 

 
 

1.5  กรณีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิกในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม 
กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะระบุช่อง
ทางการติดตอ่ บรษัิท ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท์ี่ไดส้ง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้า่น 

2.  กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM 

      ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ  
บรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนีเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทน 

 
ชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง 

 
อาย ุ

 
ที่อยู ่

วาระที่มีส่วน 
ได้เสีย 
(พิเศษ) 

รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์    พินิจารมณ ์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการ
อิสระ 

71 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ี
กรุงเทพมหานคร 10510 

ไมม่ี 

นายเพียรชยั  ถาวรรตัน ์
กรรมการอิสระ 

63 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ี
กรุงเทพมหานคร 10510  

ไมม่ี 

หมายเหต ุ*มีสว่นไดเ้สยีพิเศษในวาระท่ี 5 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ทัง้นี ้ขอใหท้่านผูถื้อหุน้กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือสามารถ
ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตบ์ริษัทฯ ที่ www.uwc.co.th และสง่หนงัสือมอบฉันทะ และส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
(ตามที่ระบดุา้นลา่งนี)้ ใหบ้รษัิทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

● ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์Email address : info@uwc.co.th 

● ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ถึง งานเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท  เอือ้วิทยา   จ ากดั  (มหาชน) 
247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพฯ 10510 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งของ       

ผูม้อบฉนัทะ และ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งของ

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

นิติบุคคลมอบฉันทะ 



 
 

 
 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ รวมทัง้ตรา
ประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

2. หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งและออกไมเ่กิน 6 เดือน 
ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุและลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้ี
อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งของ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ)   
พรอ้มประทบัตราส าคญับรษัิท (ถา้มี) และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. เอกสารของผูถื้อหุน้ 
  -  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดงักล่าว (ซึ่ง

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีลงช่ือในฐานะผูม้อบฉนัทะ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ช่ือแทนนิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุม ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) พรอ้มประทบัตราส าคญับรษัิท (ถา้มี) 

   -  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ
บคุคล และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

   -  ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศใหค้ัสโตเดียนเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึง่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) พรอ้มประทบัตราส าคญั
บรษัิท (ถา้มี)  

3.  เอกสารของคสัโตเดียน 
   -  ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจที่คสัโตเดียนไดม้อบอ านาจใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของคสัโตเดียนเป็นผู้

มอบฉนัทะใหพ้นกังาน หรอืบคุคลอื่นใด เพื่อการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทลกูคา้ได ้และลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของคสัโตเดียนซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ 

   -  หนงัสอืยืนยนัหรอืส าเนาใบอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียนของคสัโตเตียน และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้อบฉนัทะ 

   -  ส าเนาเอกสารแสดงตนผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

   -  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4. กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉนัทะใหค้สัโตเดียน 
   -  เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทกุช่วงตอ้งครบถว้นไมข่าดตอน และมีถอ้ยค าใหม้อบอ านาจช่วงได  ้



 
 

 
 

   -  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบอ านาจช่วงทกุช่วง และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ (กรณี
เป็นนิติบคุคล ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะ) 

ทัง้นี ้เอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ จะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารีพับบลิค และในกรณีที่เอกสารใดที่มิไดม้ี
ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจ
ลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม E-AGM มี 
ดังนี้ 

 3.1  ระหวา่งการประชมุ E-AMG ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมสามารถสง่คะแนนหรอืค าถามไดผ้า่นระบบการประชมุ E-AMG  

 3.2  ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ใหบ้ริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอรม์ส่งค าถามล่วงหนา้
ส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) ที่กรอกข้อมูลเรียบรอ้ยแลว้ ใหแ้ก่บริษัทฯ 
ภายในวันที ่26 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ตอ่ไปนี ้

● ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์Email address : info@uwc.co.th 

● ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ถึง งานเลขานกุารบรษัิท 
บรษัิท  เอือ้วิทยา   จ ากดั  (มหาชน) 
247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพฯ 10510 
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