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ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  
และการมอบฉันทะ 

 

 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM  
1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 7) โดยขอให้

ท่ำน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
และแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม E-EGM ดงันี ้       

                                                                                       

•  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำร
อื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

                                                                        

•  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบฉันทะที่ลงนำมครบถ้วน พร้อมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบุ
ในหัวข้อ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ในหน้ำถัดไป   

 

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-EGM) และเอกสำรแสดงตัวตนดังกล่ำว
ข้ำงต้นให้บริษัทภำยใน “วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น” ผ่ำนช่องทำง ดังนี้   

•  ช่องทาง Email : khemmanattT@ircp.co.th หรือ                                                                                                      

•  ช่องทางไปรษณีย์:   
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)                                                                                    
เลขท่ี 199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ช้ัน 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 

1.2  เมื่อบริษัทได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 จำกท่ำน บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม โดยเมื่อ
ผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในกำรเข้ำสู่
ระบบกำรประชุม E-EGM ไปให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) 
 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนเก็บรักษำช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่
ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยังไม่ได้รับภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 ก่อน
เวลำ 14.00 น. กรุณำติดต่อบริษัทโดยทันที  

 

1.3  ขอให้ท่ำนศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-EGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ 
ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 60 นำทีก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดกำร
ประชุมจะเริ่มในเวลำ 14.00 น. เท่ำนั้น 

 

1.4  ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-EGM ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้ โดยลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

  

1.5  กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-EGM ก่อนกำรประชุม หรือระหว่ำงกำรประชุม 
กรุณำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทำงกำร
ติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่ำน  
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2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-EGM                                                                                                 
ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม E-EGM ได้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท
ดังต่อไปนี้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทน  
 

•  นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล กรรมกำรอิสระ อำยุ 54 ปี                                                                                                         
ที่อยู่ 44/37 ซอยคู้บอน41 แขวงสำมวำตะวันตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510 
(กรรมกำรอิสระข้ำงต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอ่ืนๆ ในทุกวำระที่เสนอในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2565 นี)้ 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อควำมและลงลำยมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสำมำรถดำวน์

โหลดจำกเว็บไซต์บริษัทท่ี www.ircp.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ (ตำมที่

ระบุด้ำนล่ำงนี้) ให้บริษัท “วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น” ผ่ำนช่องทำงดังนี ้
 

•  ช่องทาง Email : khemmanattT@ircp.co.th หรือ                                                                                                      

•  ช่องทางไปรษณีย์:   
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)                                                                                    
เลขท่ี 199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ช้ัน 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

 
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ            
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน และลงลำยมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ                              
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบขับขี่ 

เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มอบฉันทะ และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ                                                                                                                                                                            
3.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบขับขี่ 

เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ                                                                                   
 

นิติบุคคลมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน และลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตรำประทับ
ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลำยมือช่ือของผู้รับมอบฉันทะ และ                                                                                       

2.  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลโดยผู้มอบฉันทะ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และ                                                                                                                                                                                        

3.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบขับขี่ 
เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้มีอ ำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ                                                                                                                                                   

4.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบขับขี่ 
เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ  

 

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ 
กรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีได้กล่ำวข้ำงต้น ไม่ใช่เอกสำรฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสำรค ำแปล
ฉบับภำษำอังกฤษ ซึ่งลงนำมรับรองค ำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น 
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3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-EGM มีดังนี้     
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่ำงกำรประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมได้ผ่ำนระบบกำรประชุม E-EGM 
 

3.2  ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหน้ำให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 8) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภำยใน “วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น” ผ่ำนช่องทำง ต่อไปนี้ 
 

•  ช่องทาง Email : khemmanattT@ircp.co.th หรือ                                                                                                      

•  ช่องทางไปรษณีย์:   
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)                                                                                    
เลขท่ี 199 อำคำรคอลัมน์ ทำวเวอร์ ช้ัน 7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
 


