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ข้ อปฎิบัติสำหรับกำรเข้ ำร่ วมประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ
1.

กรณีผ้ถู ือหุ้นประสงค์จะเข้ ำร่ วมกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ ผ้ถู ือหุ้นดำเนินกำร ดังต่ อไปนี้
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ที่แนบมาพร้อมกับข้อปฎิบตั ิน้ ี
โดยขอให้ ผู ้ถื อ หุ้ น กรอกข้อ มู ล ให้ ค รบถ้ว น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ระบุ อี เ มล (e-mail) และหมำยเลข
โทรศัพท์ มือถือให้ ชัดเจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุม
1.2 โปรดแนบเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ผถู ้ ือหุ้น
ที่เป็ นชาวต่างชาติ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล ได้แก่
1. หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุ คคลที่ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างชาติ) ของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลนั้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
1.3 โปรดส่ งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตนดังกล่าว
ข้างต้นให้แก่บริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- ช่องทาง e-mail : ir@svi.co.th
- ช่องทางไปรษณี ย:์ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 141-142 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
1.4 เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 จากผูถ้ ือหุ้นครบถ้วนแล้ว บริ ษทั ฯจะดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
ยืนยันสิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิ ทธิ และท่านมีชื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
แล้ว บริ ษทั ฯจะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อม weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
กรณี ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสู ญหายหรื อยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 กรุ ณา
ติดต่อบริ ษทั ฯ ทันทีที่โทรศัพท์ 02-1050456 ต่อ 1806 หรื อทาง email: : ir@svi.co.th
หมายเหตุ : ขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ้นงดให้ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นซึ่ งไม่มีสิทธิ
ในการเข้าประชุม เนื่องจากผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นเท่านั้นที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุม
1.5 บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งไฟล์คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นพร้อมกับการจัดส่ งชื่ อผูใ้ ช้ (Username)
และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ขอให้ผถู ้ ือหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล์ (e-mail) ทั้งนี้ระบบจะเปิ ดให้ผถู ้ ือ
หุ้นลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมล่วงหน้า 1 ชัว่ โมง ก่อนเริ่ มการประชุมและจะเริ่ มการถ่ายทอดสดในเวลา 9.30 น
1.6 วิธีลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM: ผูถ้ ือหุ้นจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรื อ
“ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” กรณี ที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใดๆระบบจะนับคะแนนของผูถ้ ือหุ้นเป็ น “เห็น
ด้วย” โดยอัตโนมัติ
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1.7 กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ้นประสบปั ญหาทางด้านเทคนิ คในการใช้ระบบการประชุ ม E-AGM ก่ อนการประชุ มหรื อระหว่างการ
ประชุม กรุ ณาติดต่อบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบการประชุม E-AGM ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯจะระบุ
ช่องทางการติดต่อบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password)ให้ผถู ้ ือหุ้น
กรณีผ้ถู ือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ ท่านดังต่อไปนี้เข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนแทนได้
- นำยตรีขวัญ บุนนำค กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 141-142 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
กรรมการอิสระข้างต้นมีส่วนได้เสี ยในวาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่าตอบกรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2564 แต่ไม่
มีส่วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ในครั้งนี้
ทั้งนี้ขอให้ผถู ้ ือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ้นหรื อสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริ ษ ทั ฯที่ www.svi-hq.com และส่ งหนังสื อมอบฉันทะและสาเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่
ระบุขา้ งล่างนี้ ให้แก่บริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- ช่องทาง e-mail : : ir@svi.co.th
- ช่องทางไปรษณี ย:์ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหรรมบางกะดี ถนนติวานนท์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ ได้ แก่
1. หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู ้
มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ และ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล ได้ แก่
1. หนัง สื อ มอบฉัน ทะที่ ก รอกข้อ ความครบถ้ว นและลงลายมื อ ชื่ อ ของผูม้ ี อ านาจลงนามผูก พัน นิ ติ บุ คคล รวมทั้ง
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล ของผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ
2. หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลของผูม้ อบฉันทะ ที่ ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและออกไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
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3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
ช่องทางสาหรับผูถ้ ือหุ้นในการส่ งคาแนะนา หรื อ คาถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ หรื อเกี่ยวข้อง
กับวาระใดๆ มีดงั นี้
3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมสามารถส่ งคาถามหรื อคาแนะนาได้
โดยผ่านระบบการประชุม E-AGM
3.2 ผูถ้ ือหุ้นสามารถส่งคาแนะนาหรื อคาถามล่วงหน้าให้บริ ษทั ฯก่อนวันประชุมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- ช่องทาง e-mail : ir@svi.co.th
- ช่องทางไปรษณี ย:์ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหรรมบางกะดี ถนนติวานนท์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

