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ข้อปฏิบัตสิาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  

และการมอบฉันทะ 
 

 

1.  กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) (เอกสารแนบ 3) โดยขอให้

ทา่น ระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถอืของท่านให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสทิธิเข้าร่วมประชมุ e-AGM ดงันี ้       

•  สําหรับผู้ถือหุ้นที่ เป็นบุคคลธรรมดา – สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือสําเนา

เอกสารอ่ืนซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการ ท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

•  สําหรับผู้ถือหุ้นที่ เป็นนิติบุคคล – หนงัสือมอบอํานาจ หรือหนงัสือมอบฉนัทะท่ีลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสาร

ประกอบตามรายละเอียดท่ีระบใุน “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ในหน้าถดัไป   
 

ขอให้ทา่นสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) และเอกสารแสดงตวัตนดงักลา่ว

ข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 15 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางอีเมลของเลขานกุารบริษัทท่ี warocha.c@ach.co.th                                                                                                       
 

1.2  เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากทา่น บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชมุ โดย

เมื่อผา่นการตรวจสอบสทิธิแล้ว บริษัทจะจดัสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการ

เข้าสูร่ะบบการประชมุ e-AGM ไปให้ทา่นทางอีเมล (e-mail) 
 

ทัง้นี ้ขอให้ท่านเก็บรักษาช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผู้ อ่ืน และใน

กรณีท่ีช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ของทา่นสญูหาย หรือยงัไมไ่ด้รับภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 

กรุณาติดตอ่บริษัทโดยทนัที  
 

1.3  ขอให้ท่านศกึษาคูม่ือวิธีการใช้งานระบบการประชมุ e-AGM ท่ีบริษัทได้สง่ให้ทา่นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทัง้นี ้

ระบบจะเปิดให้ทา่นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุลว่งหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชมุ อยา่งไรก็ตาม การประชมุจะเร่ิมใน

เวลา 10.00 น. เทา่นัน้ 
 

1.4  สาํหรับวิธีการลงคะแนนระหวา่งการประชมุ e-AGM ทา่นสามารถลงคะแนนในแตล่ะวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” 

หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” กรณีท่ีทา่นไมล่งคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของทา่นเป็น “เห็น

ด้วย” โดยอตัโนมตั ิ
  

1.5  กรณีท่ีทา่นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชมุ e-AGM ก่อนการประชมุ หรือระหว่างการประชุม 

กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่อง

ทางการติดตอ่ บริษัท ควิดแลบ จํากดั ไว้ในอีเมลท่ีได้สง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ให้ทา่น  
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2.  กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM                                                                                                 

สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ e-AGM ได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท

ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทน  
 

•  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี                                                                                                         

ที่อยู่ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน)  

       เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตาํบลบ้านทุ่ม อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

สามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี)้ 
 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ (เอกสารแนบ 2) หรือหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัท

ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทท่ี www.autocorpgroup.com และสง่หนงัสอืมอบ

ฉนัทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ตามท่ีระบดุ้านลา่งนี)้ ให้บริษัทภายใน วันที่ 15 เมษายน 2564 ผา่น

ช่องทางอีเมลของเลขานกุารบริษัทท่ี warocha.c@ach.co.th   
 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ            

ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และ                              

2. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องของผู้

มอบฉนัทะ และ                                                                                                                                                                            

3.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ                                                                                   
 

นิติบุคคลมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ รวมทัง้ตรา

ประทบัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ และ                                                                                       

2.  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องและออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และ                                                                                                                                                                                        

3.  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องของผู้มี

อํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผู้มอบฉนัทะ) และ                                                                                                                                                   

4.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ  
 

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีได้กลา่วข้างต้น ไมใ่ช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคํา

แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรับรองคําแปลโดยผู้ ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคลท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น 

http://www.autocorpgroup.com/
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3.  ช่องทางสาํหรับผู้ถอืหุ้นในการส่งคาํแนะนําหรือคาํถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM มีดงันี ้    
                                                                                                                                         

3.1  ระหวา่งการประชมุ e-AGM ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามารถสง่คําแนะนําหรือคําถามได้ผา่นระบบการประชมุ e-AGM 
 

3.2  ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามลว่งหน้าให้บริษัทก่อนวนัประชมุ โดยสง่แบบฟอร์มสง่คําถามลว่งหน้าสาํหรับการประชมุผา่น

สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) (เอกสารแนบ 4) ท่ีกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่  15 เมษายน 2564 

ผา่นช่องทางอีเมลของเลขานกุารบริษัทท่ี warocha.c@ach.co.th  
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