
 

 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 700/199 หมู่ท่ี1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน  

การแจ้งผลการนับคะแนนใน “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564” ของ  

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)  โดยประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-EGM)) 
 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) บริษัท เอทีพี30 จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษทั”) มีควำมตระหนกัและห่วงใยต่อควำมเส่ียงของกำรแพร่ระบำด และควำมปลอดภยัของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุม 
จึงไดจ้ดักำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่ำนั้น บริษทัจึงขอแจง้ให้ทรำบถึง 
แนวปฏิบติัในกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ดงัน้ี  

ผูถื้อหุ้นท่ีมีควำมประสงคจ์ะเขำ้ร่วมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564 ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ (กรณีท่ี
ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะ) กรุณำแจง้ควำมประสงคพ์ร้อมเอกสำรยืนยนัตวัตนมำยงับริษทั ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ี      
E-mail Address: sukarnda@atp30group.com เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบรำยช่ือผูถื้อหุ้นตำมขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรำยช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564 ท่ีก ำหนดจัดขึ้นในวนัพุธท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว บริษทัจะส่งช่ือผูใ้ช้ รหัสผ่ำน และคู่มือกำรใช้งำนในระบบไปยงั E-mail Address ท่ีได้ส่งมำแจ้งบริษทั 
ส ำหรับใชใ้นโปรแกรมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
 
แนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/ 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ (E-EGM) 
1. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM)  

กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/ 2564 ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
a. เม่ือผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ควำมประสงค์ และยนืยนัตวัตนกลบัมำยงับริษทัภำยในวนัท่ีก ำหนด

แลว้ บริษทัจะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) รหสัผำ่น (Password) และคูมื่อกำรเขำ้ใชง้ำนในระบบไปยงัอเีมลท่ีได้
ส่งมำแจง้บริษทั ส ำหรับใชใ้นโปรแกรมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) โดย
ระบบของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (ภำยในวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2564) 

b. กำรใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และกำรนบัคะแนนของบริษทั สำมำรถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ /โนต้บุ๊ค 
(Notebook) /แทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ ผำ่น Web Browser: Internet Explorer, Chrome 
อินเตอร์เน็ตควำมเร็ว 4G หรือ Internet บำ้นพ้ืนฐำน 

c. โดยระบบรองรับกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวิธีกำรทั้งแบบเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและกำรมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 9 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า (ภายในวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2564) 
ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งตำมแต่วำระไดใ้นช่องทำง  
“เลขำนุกำรบริษทั”  
บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  
E-mail address: sukarnda@atp30group.com   
โทรศพัท:์ 063 903 0049  
โดยบริษทัจะรวบรวมค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกในรำยงำนกำรประชุมภำยหลงักำรประชุมเสร็จส้ิน  
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3. วิธีการถามค าถาม 
 ท่ำนผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมผำ่นหนำ้ต่ำงขอ้ควำม หรือ Chat มำได ้โดยกรรมกำรจะตอบค ำถำมดงักล่ำว ในช่วง 
Q&A ของวำระสุดทำ้ยผำ่นโปรแกรมกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษทั โอ
เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
4. การอ านวยความสะดวกช่องทางอ่ืน  
4.1  บริษทัมีกำรบนัทึกภำพและเสียงตลอดวำระกำรประชุม และจะน ำขึ้นขึ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.atp30.com หลงักำร  

ประชุมเสร็จส้ิน  
4.2  ช่องทำงกำรติดต่อ  

“เลขำนุกำรบริษทั”  
บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  
E-mail address: sukarnda@atp30group.com  
โทรศพัท:์ 063 903 0049 

 
เอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) เพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ของบริษัท  
 ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมโปรดส่งเอกสำร ดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 
 ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งน ำส่ง (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) (2) ใบตอบรับเขำ้ร่วมประชุมผำ่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ (3) เอกสำรประกอบของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลตำมขอ้มูลดำ้นล่ำว 
เพื่อยืนยนัตวัตนอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้นเป็นไปตำมกฏหมำย โดยสำมำรถน ำส่งเอกสำรดงักว่ำว 2 ช่องทำงดงัน้ี 
1. อีเมล (E-mail Address): sukarnda@atp30group.com 
2. ส่งทำงไปรษรียล์งทะเบียนมำท่ี  

  “เลขำนุกำรบริษทั”  
 บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษทัจะรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ี E-mail Address: 
sukarnda@atp30group.com 
  
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- เอกสำรแสดงตนท่ีรำชกำรออกให้ท่ียงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ 

ใบอนุญำตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงช่ือ หรือช่ือสกุล ขอให้ผูถื้อหุน้ยื่นหลกัฐำน
ประกอบดว้ย 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือ 
- ผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  
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- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูถื้อหุ้นตำมขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนติิบุคคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 
- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร)

และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุ้น 

2. กรณีที่มกีารมอบฉันทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลำยมือ

ช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ  
- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) 

และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและไดล้งลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

- เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำตำมขอ้ 1 
3.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 

ดูแลหุ้น 
-  แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
-  ให้เตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง 

หลกัฐำนดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
1.  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
2.  หนงัสือยืนยนัว่ำ Custodian ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้น
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
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วิธีการมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวน 3 แบบตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี 
1.  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำย ไม่ซบัซอ้น 
2.  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตำยตวั 
3.  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย 

เป็นผูรั้บฝำกดูแลหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตวัเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปสำมำรถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (แบบ ค.) 
2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตำมวตัถุประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษทั คือ       

นำยก ำชยั บุญจิรโชติ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ตำมท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไวใ้ห้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะใน
กำรเขำ้ร่วมประชุมดงักล่ำว 
ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมกำรของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐำนมำยงัหน่วยงำน 

เลขำนุกำรบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) E-mail address: sukarnda@atp30group.com ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์  

2564 จกัเป็นพระคุณย่ิง 

3. ผูถื้อหุ้นตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงส่วนนอ้ยกว่ำจ ำนวนท่ีตน
ถืออยูไ่ด ้เวน้แต่ เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแตง่ตั้งให้เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นตำม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงเพียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได ้(เวน้แต่เป็นกำร
ออกเสียงของ Custodian) 

5. ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขดีฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผกูพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียน
เขำ้ร่วมประชุม 
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