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เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ น E-AGM
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถ.เฉลิม
พระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250 ความตามทราบแล้วนั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ได้กลับมาแพร่ ระบาดเป็ นระลอกใหม่ ซึ่ งพบผูต้ ิดเชื้อจานวนมาก
และมีการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว กรุ งเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่ อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 17
เมษายน 2564 (“ประกาศกรุ งเทพมหานครฯ”) ซึ่งกาหนดห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ ยงต่อการแพร่ โรค เช่น การประชุมในเขต
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่า 50 คน และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายน
2564 เป็ นต้นมา กรรมการผูจ้ ดั การซึ่งได้รับมอบอานาจจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้เปลี่ยนรู ปแบบเป็ นการประชุม
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือหุ้นไม่สะดวก
เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ตามที่บริ ษทั ได้กาหนด
และแจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(เพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

แบบฟอร์ มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform
เขียนที่....................................................
Written at
วันที่ ..........................เดือน.............................พ.ศ.................
Date
Month
Year
ข้าพเจ้า....................................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง.........................
I/We,
Identification Card/Passport number
สัญชาติ.......................................อยูบ่ า้ นเลขที่...................ถนน........................................ตาบล/แขวง.........................
Nationality
Residing at No.
Road
Subdistrict
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
District
Province
Postal Code
อีเมล์.......................................................โทรศัพท์มือถือ...............................................................................................
E-mail
Mobile Phone
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม...............................................หุ้น
As a shareholder of Bliss-Tel Public Company Limited, holding a total number of
shares.
ข้าพเจ้าขอยืนยืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. กรุ ณาส่ งลิ้งค์เข้าร่ วมประชุมเฉพาะบุคคลสาหรับเข้าร่ วมประชุมอิเล็กทรอนิ กส์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 28 April 2021 at 14:00 a.m. Please
send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.
ลงทะเบี ยนแจ้งความประสงค์โดย ส่ งแบบฟอร์ มมายังบริ ษทั มายังบริ ษทั ที่อีเมล patcharawalaia@blisstel.co.th ภายในวันที่ 23
เมษายน 2564
Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: patcharawalaia@blisstel.co.th
within 23 April 2021

ลงชื่อ/Signed.......................................................ผูถ้ ือหุ้น/Shareholder
(………………………………………………………)

ระเบียบและวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สื บเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 บริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มีความห่ วงใยใน
สถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1. บริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ งหนังสื อมอบ
ฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่ งแนบท้ายหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ให้แก่บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุ ม โดยสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อมเอกสารประกอบมาตามที่ อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ วันที่ 23
เมษายน 2564
โดยจ่ าหน้ าซอง : หนังสือมอบฉันทะ
บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
ส่ วนงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-026-3245 ต่ อ 1931
1.2. กรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุ คคลอื่ นนอกเหนื อจากกรรมการอิ สระของบริ ษทั เข้าประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนน กรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริ ษทั ตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น ภายในวันที่ 23
เมษายน 2564
2. กรณี ผู ้ถื อ หุ้ น มี ค วามประสงค์จ ะเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองหรื อ โดยผู ้รั บ มอบฉั น ทะที่ ไ ม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2.1. การยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องส่ งแบบลงทะเบียน และสาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้น และผูร้ ับ
มอบฉันทะ (ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริ ษทั ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรื อโดย
สแกนหรื อถ่ายรู ปส่งมายังบริ ษทั ที่อีเมล patcharawalaia@blisstel.co.th ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
2.2. การเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ภายหลังจากที่ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริ ษทั ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุ้นตามข้อมูลสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 และผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่กาหนดแล้ว ลิ้งค์เข้าร่ วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้า
ใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบั บริ ษทั เพื่อใช้ในการเข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วันก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ 1 ราย
ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริ ษทั สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรื อ โทรศัพท์มือถือ
ผ่าน Web Browser: Chrome อินเตอร์ เน็ตความเร็ ว 4G หรื อ อินเตอร์ เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่ วมประชุมทั้งแบบ
E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ
กรณี มีขอ้ สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
โทรศัพท์ 097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5685 หรื อโดยอีเมล ผูป้ ระสานงาน OJ@ojconsultinggroup.com
3. หากมีคาถามที่ประสงค์จะให้บริ ษทั ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรื อข้อมูลอื่นๆของบริ ษทั สามารถ
ส่งคาถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริ ษทั ตามที่อยูท่ ี่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรื อ email: patcharawalaia@blisstel.co.th

