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ข้อปฎบิัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนกิส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ผู้ถือหุ้นด ำเนินกำร ดังต่อไปนี ้

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมาพร้อมกบัขอ้ปฎิบติัน้ี 

โดยขอให้ผู ้ถือหุ้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอให้ผู้ถือหุ้นระบุอี เมล (e-mail) และหมำยเลข

โทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน ส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม  

1.2 โปรดแนบเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อยืนยนัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ดงัน้ี  

- ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุ้น

ท่ีเป็นชาวต่างชาติ)  ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ 

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุ้น 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติ

บุคคลนั้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.3 โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยนัตวัตนดงักล่าว

ขา้งตน้ให้แก่บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 15 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

- ช่องทาง e-mail : ir@svi.co.th 

- ช่องทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 141-142 หมู่ 5 ถนนติวานนท ์

ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000  

1.4 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1.1 และ 1.2 จากผูถื้อหุ้นครบถว้นแลว้ บริษทัฯจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ

ยืนยนัสิทธิการเขา้ร่วมประชุม โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิและท่านมีช่ือเป็นผูมี้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

แลว้ บริษทัฯจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม weblink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM 

กรณีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหายหรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 กรุณา

ติดต่อบริษทัฯ ทนัทีท่ีโทรศพัท ์02-1050456 ต่อ 1806 หรือทาง email: : ir@svi.co.th 

หมายเหตุ : ขอความกรุณาผูถื้อหุ้นงดให้ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่มีสิทธิ

ในการเขา้ประชุม เน่ืองจากผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นเท่านั้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

1.5 บริษทัฯ จะจดัส่งไฟล์คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัการจดัส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) 

และรหัสผูใ้ช ้(Password) ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านโดยละเอียดจากอีเมล ์(e-mail) ทั้งน้ีระบบจะเปิดให้ผูถื้อ

หุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมล่วงหนา้ 1 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมการประชุมและจะเร่ิมการถ่ายทอดสดในเวลา 9.30 น 

1.6 วิธีลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM: ผูถื้อหุ้นจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ 

“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆระบบจะนบัคะแนนของผูถื้อหุ้นเป็น “เห็น

ดว้ย” โดยอตัโนมติั 
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1.7 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการ

ประชุม กรุณาติดต่อบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะระบุ

ช่องทางการติดต่อบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password)ให้ผูถื้อหุ้น 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองไดก้็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ

บริษทัฯ ท่านดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนแทนได ้

- นำยตรีขวัญ บุนนำค กรรมการอิสระ อาย ุ63 ปี 

ท่ีอยู ่เลขท่ี 141-142 หมู่ 5 ถนนติวานนท ์

ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000  

กรรมการอิสระขา้งตน้มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบกรรมการบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 แต่ไม่

มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในคร้ังน้ี 

ทั้งน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัฯไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือสามารถ

ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์บริษทัฯท่ี www.svi-hq.com และส่งหนงัสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ี

ระบุขา้งล่างน้ี ให้แก่บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 15 เมษายน 2564 ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

- ช่องทาง e-mail : : ir@svi.co.th 

- ช่องทางไปรษณีย:์  ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

               บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหรรมบางกะดี ถนนติวานนท ์

ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ได้แก่ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ)  ท่ียงัไม่หมดอายุของผู ้

มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ และ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายขุองผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล ได้แก่ 

1. หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล รวมทั้ง

ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล ของผูม้อบฉนัทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและออกไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

http://www.svi-hq.com/
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3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติ)  ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้

อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล และ 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายขุองผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

3. ช่องทางส าหรับผูถื้อหุ้นในการส่งค าแนะน า หรือ ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ผลประกอบการของบริษทัฯ หรือเก่ียวขอ้ง

กบัวาระใดๆ มีดงัน้ี 

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค าถามหรือค าแนะน าได้

โดยผา่นระบบการประชุม E-AGM 

3.2 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ให้บริษทัฯก่อนวนัประชุมผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

- ช่องทาง e-mail : ir@svi.co.th 

- ช่องทางไปรษณีย:์ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

                              บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหรรมบางกะดี ถนนติวานนท ์

ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
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