เลขที่ 08/2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

ข้ อปฏิบตั ิการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิง่ ที่แนบมาด้ วย 1. คาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคาถาม
2. Link หรื อ QR Code สาหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3. แบบฟอร์ มส่งคาถามสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 5/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 วันที่ 24 มิถนุ ายน 2564 เวลา
10.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
พระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนโดยกด
Link หรื อ สแกน QR code สาหรับเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบ
มาด้ วย 2 และอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฎตามหนังสือเชิญประชุม ภายในวันที่ 22 มิถุนายน
2564 เมื่อบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จากนัน้ บริ ษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน
(Password) สาหรับการเข้ าใช้ โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัท ควิดแลบ จากัด ซึ่ง
เป็ นผู้ให้ บริ การระบบควบคุมการประชุมที่ได้ รับการรับรองจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผ่านทางอีเมลที่ได้ สง่ มาแจ้ งบริ ษัท ซึง่ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมแทนได้ ทังนี
้ ้ รายละเอียดและข้ อปฏิบตั ิสาหรับ
การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ปรากฎตามสิง่ ที่แนบมาด้ วย 1
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ)
กรรมการผู้จดั การ

สิง่ ที่แนบมาด้ วย 1
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน ข้ อปฏิบัติสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่ งคาถาม
1. การลงทะเบียนและการเข้ าร่ วมประชุม
1.1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ เล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ผ่านทางเว็บลิ ้งค์หรื อ
สแกน QR Code (สิ่งที่แนบมาด้ วย 2) โดยระบุอีเมล (e-mail address) และหมายเลขโทรศัพท์ มือถือของผู้ถือ
หุ้นสาหรับใช้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุม พร้ อมกับอัพโหลดเอกสารแสดงตัวตน และ/หรื อการมอบฉันทะ เพื่อ
ยืนยันสิทธิเข้ าร่วมการประชุมที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
1.2) หลังจากบริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจะ
ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อมู ล เพื่ อ ยื น ยัน สิ ท ธิ เ ข้ า ประชุ ม ของผู้ล งทะเบี ย น และบริ ษั ท จะจัด ส่ง บัญ ชี ผ้ ูใ ช้ งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้ อมทังเว็
้ บลิ ้งค์สาหรับการเข้ าร่ วมประชุม ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ทางอีเมลที่ได้
ลงทะเบียนไว้ (กรุ ณาเก็บรักษาบัญชีผ้ ใู ช้ งานและรหัสผ่ านสาหรับเข้ าร่ วมการประชุมไว้ เป็ นความลับ)
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ บัญชี ผ้ ูใช้ ง าน (Username) และ/หรื อ รหัสผ่าน (Password) สาหรั บ เข้ า ร่ ว มประชุม ของผู้ถือ หุ้น
สูญ หาย หรื อ ผู้ ถื อ หุ้น ไม่ ไ ด้ รั บ บัญ ชี ผ้ ูใ ช้ งาน (Username) และ/หรื อ รหัส ผ่ า น (Password) ภายในวั น ที่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2564 กรุณาติดต่อบริ ษัท ควิดแลบ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การระบบการประชุมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-013-4322 หรื อ 080-008-7616 หรื ออีเมล info@quidlab.com
1.3) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริ ษัทจะเปิ ดระบบเพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถล็อคอินเข้ าสูร่ ะบบก่อนการประชุมล่วงหน้ า 60 นาที อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดสาหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่ มถ่ายทอดสดในเวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
1.4) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้ งานระบบการประชุม E- AGM ได้ ทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.aeon.co.th โดยเลือกเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 เป็ นต้ นไป
1.5) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ท่านไม่
ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทาการนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้ วย” ในวาระนัน้ โดยอัตโนมัติ
1.6) ในกรณีที่พบปั ญหาทางด้ านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้ าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลระบบได้ ที่ตาม
ช่องทางการติดต่อซึง่ บริ ษัทได้ แจ้ งไว้ ทางอีเมลที่สง่ บัญชีผ้ ใู ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับเข้ าร่วม
ประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

2. ขัน้ ตอนการมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดคนหนึ่งหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมการประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมานี ้ให้ ครบถ้ วนชัดเจน และลง
ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็ นแบบทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ เฉพาะกรณี
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ มีดงั นี ้
ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
ที่อยูต่ ิดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 27
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม - ไม่มี ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ บุคคลใดหรื อกรรมการอิสระเข้ าร่ วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุ ณา
อัพโหลดหนังสือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องผ่านทางเว็บลิ ้งค์หรื อ QR Code สาหรับการ
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและส่งต้ นฉบับเอกสารมายังฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์ องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์ ) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน
ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่ อนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ สง่ หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริ ษัทผ่านทางเว็บลิ ้งค์หรื อ QR Code เมื่อ
บริ ษั ท ได้ รั บ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะจากท่ า นแล้ ว บริ ษั ท จะเป็ นผู้ ช าระค่ า อากรแสตมป์ ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของกรมสรรพากรต่อไป
หลักฐานที่ผ้ ถู อื หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้นต้ องยื่นประกอบการเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรื อ
(2) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาเอกสารตามข้ อ (1) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(1) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรื อ
(2) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาเอกสารตามข้ อ (1) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(1) กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจ
(2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
(ก) สาเนาเอกสารตามข้ อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(1) กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
(ก) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง ลงนามรับรอง
โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจ
(2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
(ก) สาเนาเอกสารตามข้ อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล และ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
หมายเหตุ:
- สาเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้ องมีการลงนาม พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) เพื่อรับรองความถูกต้ องด้ วย
- เอกสารที่ไม่ได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจั ดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติบุคคลนัน้
รับรองความถูกต้ องของคาแปล
3. ช่ องทางสาหรับการส่ งคาแนะนาหรือคาถามที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ หรือวาระการประชุม
3.1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาแนะนาหรื อคาถามให้ แก่บริ ษัทก่อนวันประชุม โดยใช้ แบบฟอร์ มการส่งคาถามสาหรับการ
ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) (สิ่ ง ที่ แ นบมาด้ ว ย 3) ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ภายในวั น ที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
ช่ องทาง E-mail: ir@aeon.co.th หรื อ
ช่ องทางไปรษณีย์: ฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)
เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
3.2) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาแนะนาและคาถามเกี่ ยวกับการประชุมผ่านทางระบบก ารประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริ ษัทฯ

สิง่ ที่แนบมาด้ วย 2
เว็บลิงค์ หรือ QR Code สาหรับผู้ถอื หุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
กรุณาลงทะเบียนผ่านเว็บลิงค์หรื อ QR Code ด้ านล่าง เพื่อขอรับบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (Username) รหัสผ่าน (Password)
และเว็บลิ ้งค์สาหรับใช้ งานเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริ ษัทฯ
https://aeonts.foqus.vc/registration/

หรื อ

สิง่ ที่แนบมาด้ วย 3
แบบฟอร์ มส่ งคาถามสาหรับการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่..................เดือน...........................พ.ศ..................
ข้ าพเจ้ า.................................................................... สัญชาติ...................................อยูบ่ ้ านเลขที่.............................
ถนน..........................................ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.......................... อีเมล (e-mail)........................................................
โทรศัพท์..............................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น........................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม...........................หุ้น
ข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย (ถ้ ามี)...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
คาถาม
1) ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................................ผู้ถือหุ้น
(.................................................................)
หมายเหตุ:
กรุณาส่ง “แบบฟอร์ มส่งคาถามสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน มาให้ บริ ษัทภายใน วันที่
22 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ช่ องทาง Email: ir@aeon.co.th หรื อ
• ช่ องทางไปรษณีย์: ฝ่ ายบริ หารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์ )
เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 27 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

