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เรื่อง

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และแจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เลขที่ EFORL 050/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนและวิธีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
(มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ตามหนั งสื อ ที่ อ้ า งถึ ง ซึ่ ง บริ ษั ท อี ฟอร์ แอล เอม จำกั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ แ จ้ ง ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2563 มีมติกำหนดให้จัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ความละเอียดทราบแล้วนั้น
แต่เนื่ องจากปั จ จุบั น สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ในประเทศไทยขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เขต
บางพลัดเป็นที่ตั้งของโรงแรมรอยัลริเวอร์ ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้เป็นพื้นที่ควบคุม
สูงสุด ประกอบกับข้อกำหนด คำสั่งและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้
ถือ หุ้ น รวมถึ งผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ประชุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท เปลี่ยนแปลง
รูป แบบและสถานที่ในการจั ด ประชุมวิส ามัญ ผู้ ถือหุ้ น ครั้ งที่ 1/2564 เป็ น รูป แบบการประชุม ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี โดยไม่มีการจัดประชุม ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์
66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ยังคงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ต้องยืนยันตัวตน โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการ
ยืนยันตัวตน โดยสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือ
เชิญประชุมจนถึงวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2564 ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน และหนังสื อมอบ
ฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ โดยการสแกนหรือถ่ายรูปมายัง Email : IR@eforl-aim.com (เอกสารฉบับจริง
ให้จัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88 เลขที่
324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700) หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยสามารถดำเนินการได้ทันทีนับ
แต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ของบริษัทได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้ น โดยจัดส่งหนังสื อมอบฉันทะ ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเอกสาร
ประกอบ และจัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิท
วงศ์ 88 เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวัน
อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการ
ประชุมและเป็นการเพิ่มช่องทางรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท http://www.eforl-aim.com ในวันที่ 15 มกราคม 2564
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ปรีชา นันท์นฤมิต
(นายปรีชา นันท์นฤมิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขั้นตอนและวิธีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)
1. การยืนยันตัวตน (สามารถดำเนินการได้ทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันอังคารที่ 2
กุมภาพันธ์ 2564)
1.1 ผู้ถือหุ้นที่เขาประชุมด้วยตนเองสามารถยืนยันตัวตนได้ตามขั้นตอนที่ระบุไวดานล่าง
1.2 ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะใหแกบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เขาร่วมประชุมแทน โปรดเตรียมแบบฟอรมการ
ลงทะเบียน ตามสิ่งที่สงมาด้วย 7 และหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่สงมาด้วย 4 โดยการ
สแกนหรือถ่ายรูปสงมายัง Email : IR@eforl-aim.com หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยัน
ตัวตนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่าง (เอกสารฉบับจริงใหจัดสงมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม
จํากัด (มหาชน) สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88 เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
1) ติดตั้ง Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone หรือ Tablet, iPad ซึง่ Application รองรับทั้งระบบ
IOS และ Andriod โดยคำที่ใชในการคนหา Application ชื่อ “IR Plus AGM”
QR Code สำหรับดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ IOS

QR Code สำหรับดาวน์โหลด Application IR Plus AGM ระบบ Andriod

สิ่งที่ส่งมาด้วย

2) ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยการสแกนบารโคด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ
ประชุม
3) การยืนยันตัวตน
3.1) กรอกขอมูลการยืนยันตัวตน
• เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• เลขหลังบัตรประชาชน
• เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• อีเมล
3.2) อัพโหลดภาพถ่ายในการยืนยันตัวตน
• ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
ตัวอย่างภาพถ่าย

• ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรประชาชนของตนเองไว
ตัวอย่างภาพถ่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

4) ใสรหัส OTP โดยระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว
5) เมื่อเจาหนาทีไ่ ด้รับข้อมูลจะทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นเจาหนาทีจ่ ะส่งข้อความกลับไปที่
Application (1-2 วันทำการ)

หรือ

6) หลังจากได้รับข้อความยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานทำการตั้ง PIN CODE เพื่อเขาใชงานผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะสามารถศึกษาคูมือการใชงานได้ โดยการสแกน QR Code ทีร่ ะบุไวด้านล่าง ทั้งนี้การใชงานใน Application
สงวนสิทธิ์ใหเฉพาะผู้ใช้งานที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแลวเทานั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)
1) ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดใหลงทะเบียนผานทาง Application IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้น ไป
2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการยืนยันตัวตนสามารถรับชมการถ่ายสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ไดทาง Application IR Plus AGM สวนเทปบันทึกภาพการประชุม
จะนำขึ้นเว็บไซตบริษัท www.eforl-aim.com ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
3) ผู้ถือหุ้นหรือผูรับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนวาเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เมื่อระบบ
เปิดใหลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่บริษัทแจงใหลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ ได้ โดยระบบจะส่งข้อความแจ้ง
เตือนผ่าน Application IR PLUS AGM
4) เพื่อเป็นการสนับสนุนใหผู้ถอื หุ้นได้รับและเขาถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสงคำถามหรือขอสงสัยในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ Real Time ได้
โดยการส่งข้อความผ่าน Application IR PLUS AGM
5) กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผูรับมอบฉันทะ ติดปญหาเรื่องการส่งเอกสารการยืนยันตัวตน การดาวนโหลด Application
IR PLUS AGM หรือมีเหตุขัดของในการประชุม สามารถติดตอขอความช่วยเหลือได้ผ่านชองทางด้านล่าง
ชื่อผู้ติดต่อ

Email

โทรศัพท์

คุณมัทธณา หนูปลอด

mattana@eforl-aim.com

02-4342748 ต่อ 118

คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์

ir@eforl-aim.com

02-4342748 ต่อ 121

3. การส่งคำถามล่วงหน้า
ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจะสงคำถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมลวงหน้าก่อนวันประชุม สามารถสงคำถามผ่านชอง
ทางด้านล่าง
ไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานจรัญสนิทวงศ์ 88 เลขที่ 324 326 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

Email

IR@eforl-aim.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้กำหนดแนวทางและ
มาตรการปฏิบัติตนสำหรับ คณะกรรมการบริษัท และผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผู้เข้าร่วมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิ ผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอ
ฮอลที่บริษัทจัดเตรียมให โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองด้านหนาทางเขาอาคาร หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกาย
ตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตใหเข้าร่วมประชุม
2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกลชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ หากมี
อาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เชน มีไข ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตใหเข้า
ร่วมการประชุมทุกกรณี
3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกจัดใหนั่งตามจุดที่กำหนด โดยจะมีการเว้นระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
ทีเ่ หมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งใหมีระยะห่างอย่างน้อย 1.50 เมตร
4. ผู้เข้าร่วมประชุมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอ
ฮอลที่บริษัทจะจัดเตรียมไวเพื่อบริการตามจุดต่าง ๆ
5. เนื่องจากเป็นการจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) บริษัทของดแจกของที่ระลึก และงดจัด
อาหาร สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

