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ค ำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน เอกสำรที่ต้องแสดงก่อนเข้ำประชุม 
กำรออกเสียงลงคะแนน และวิธีกำรนับคะแนนเสียง 

 
 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ในวันอังคารที่ 
26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่แตกต่าง
กับการประชุมปกติ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 

เอกสำรที่ต้องแสดงเพื่อเข้ำประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1. กรณผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นท่ียังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกุลใหย้ื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 
*  กรณี ผู้ถือหุ้นไมม่ีมีสญัชาตไิทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่ยังไมห่มดอายุ กรณมีีการเปลี่ยนแปลง

ช่ือหรือช่ือสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 

1.2. กรณีมอบฉันทะ 
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้

กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกุลให้ยื่น
หลักฐานประกอบด้วย) หรือส าเนาหนังสือเดินทาง กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้สัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นได้    
ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณี
ผู้รับมอบฉันทะไมไ่ดม้ีสญัชาติไทย และผูร้ับมอบฉันทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้          
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  หรือ ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร หรือ นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์  
หรือ ดร.วิจิตร  เตชะเกษม  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของ    
ผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

 

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
2.1. กรณผีู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีนส าหรับนิตบิุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และ
ลงลายมือช่ือผู้แทนนิติบุคคล 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณี
ผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ล ำดับที ่7 
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* หากอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้น กรุณา
ด าเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตาม ข้อ 2.2 

 

2.2.  กรณีมอบฉันทะ 
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้

กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับ
มอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูร้ับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอาย ุหรือส าเนา
หนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณี
ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้          
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  หรือ ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร หรือ นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์  
หรือ   ดร.วิจิตร  เตชะเกษม  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของ   
ผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

 

3. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมกรณผีู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 
3.1. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับผู้จัดการมรดก (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือของผู้จัดการมรดก 

(2) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณี

ผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก 
 

3.2. กรณมมีอบฉันทะ 
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้

กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือช่ือผู้จัดการมรดกและผู้มอบฉันทะ พร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

(2) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณี

ผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้จัดการมรดกได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณี

ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
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ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้          
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  หรือ ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร หรือ นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์  
หรือ   ดร.วิจิตร  เตชะเกษม  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของ  
ผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

 

4. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
4.1 ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 

(2) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือ 
ผู้พิทักษ์ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง
กรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยอนุบาลหรือ      
ผู้พิทักษ์ 

 

4.2 กรณีมอบฉันทะ 
(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้

กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือช่ือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์และผู้มอบฉันทะ พร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท 

(2) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือ  
ผู้พิทักษ์ 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง
กรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไมไ่ดม้ีสัญชาติไทย และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณี
ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้          
นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  หรือ ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร หรือ นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์  
หรือ   ดร.วิจิตร  เตชะเกษม  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของ  
ผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
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กำรส่งเอกสำรยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 
1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์  ผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ ต้ังแต่วันที่  12 
เมษำยน 2565 โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมและใช้บัตรประชาชนจริง 
ลงทะเบียนได้ https://bit.ly/34FKapD   หรือ สแกน QR Code นี ้

  

 ทั้งนี้ กรุณำลงทะเบียนผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 
26 เมษำยน 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม 
 

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็ปเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น 
Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ 
Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android  
 

* ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่  “คู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 12) 

 

1.2 การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้น
ยืนยันตัวตน ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ 
จะแจ้งช่ือเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่
บริษัท 

 

2. ผู้ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งคือ นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรวิศิษฐพร  หรือ ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร หรือ          
นายสหศักย์  ศรีสรรพางศ์  หรือ   ดร.วิจิตร  เตชะเกษม เข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะ
ลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10) 
เลือกกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะท่านใดท่านหนึ่ง พร้อมแนบส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการ
ออกให้ของผู้มอบฉันทะและเอกสารประกอบตาม “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 
1.2 หรือ 2.2 หรือ 3.2 หรือ 4.2 ตามกรณี และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่อีเมล successmore.ir@gmail.com  และ 
(2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี ้ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท 
 บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 10/1-2  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
 

https://bit.ly/34FKapD
mailto:successmore.ir@gmail.com
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โดยเอกสำรฉบับจริงจะต้องมำถึงบริษัทฯ ภำยในเวลำท ำกำรของวันที่ 21 เมษำยน 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มี
ความจ าเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไป
อย่างถูกต้อง 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังก าหนดเวลา
ที่ระบุขา้งต้นหรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

 

3. ผู้ถือหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะ 
3.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมพร้อมจัดเตรียมเอกสารที่ได้ระบุไว้ใน 
“เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 1.2 หรือ 2.2 หรือ 3.2 หรือ 4.2 ตามกรณี 
และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่อีเมล successmore.ir@gmail.com  และ 
(2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) 
  เลขท่ี 10/1-2  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
 

โดยเอกสำรฉบับจริงจะต้องมำถึงบริษัทฯ ภำยในเวลำท ำกำรของวันที่ 21 เมษำยน 2565 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลัง
ก าหนดเวลาที่ระบุข้างต้นหรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข 

 

3.2 การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากบริษั ทฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะที่ส่งมาถึงบริษัทฯ แล้ว  บริษัทฯ จะแจ้งช่ือเข้าใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่
บริษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ 

 

4. ผู้แทนนิติบุคคล ผู้จดัการมรดก ผูอ้นุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
4.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมพร้อมจัดเตรียมเอกสารที่ได้ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อ
เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 2.1 หรือ 3.1 หรือ 4.1 ตามกรณี และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่อีเมล successmore.ir@gmail.com  และ 
(2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) 
  เลขท่ี 10/1-2  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
 

mailto:successmore.ir@gmail.com
mailto:successmore.ir@gmail.com


 

 44 

โดยเอกสำรฉบับจริงจะต้องมำถึงบริษัทฯ ภำยในเวลำท ำกำรของวันที่ 21 เมษำยน 2565 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลัง
ก าหนดเวลาที่ระบุข้างต้นหรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข 

 

4.2 การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากบริษัทฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งมาถึงบริษัทฯ แล้ว  บริษัทฯ จะแจ้งช่ือเข้าใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           
DAP e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในแบบฟอร์มลงทะเบียน 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย ล าดับที่ 9) 
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กำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

เวลา 15.00 น. โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

1. การ Log-in เข้าสู่ระบบ 

• ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting  
ได้ตั้งแตเ่วลา 14.30 น. ด้วยช่ือเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)  
พร้อมรหสั OTP ที่ได้รับ ได้ที่ https://bit.ly/34FKapD   หรือ สแกน QR Code นี ้

• เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดลิงก์ URL เพื่อเข้าสู่ระบบ 
Webex เพื่อเข้าประชุม และรับชมการถ่ายทอดการประชุม E-AGM 

 

การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แท็ปเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ 
Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

• เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ 
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย”  
หรือ  “งดออกเสียง”  โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องท าในเวลาที่ก าหนด  หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ ได้
ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกับไปแก้
คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบก าหนดได้ 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือ
หุ้นท่ีมอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง 

• หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอา
การออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

• ส าหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น 
วาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ 

• ส าหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
จะกระท าการได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/34FKapD


 

 46 

3. การนับผลการลงคะแนน 

• การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”  ไม่เห็นด้วย”  และ “งดออก
เสียง”  ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ส าหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่น ามาคิดเป็นฐาน
ในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ยกเว้น
วาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

• หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้ง
กรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล  ทั้งนี้ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้า
ประชุมล่าสุด 

• กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนใน บัตร
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยก
การลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) 

 

4. การส่งค าถาม 
กรณีผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งการถามค าถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกกดปุ่ม “ส่งค าถาม” เพื่อเข้าคิว
ถามค าถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์ค าถามไว้เบื้องต้น 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชม
กรถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามค าถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 12) 
 
กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน)  
เบอร์โทรศัพท์  02-511-5955 ต่อ 113 และ 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


