บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
1. กรณี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุ ม วิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ด้วย
ตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับ
การประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ 5) โดยขอให้ท่ านระบุ อี เมล์ (e-mail) และ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชดั เจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อ
ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คลซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดง
1) ส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ท าง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ท่รี บั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้ถือหุน้
2. กรณีผู้ถือหุ้นทีม่ ีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EMeeting)
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเองได้ ผูถ้ ือหุน้
สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 7) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนั งสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนด ซึ่งสามารถดาวน์
โหลด ได้ท่ี www.ananda.co.th หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 8) เพื่อส่งเสริมหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ นอกจากนี ้ โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุม
วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ 6) โดยขอให้ท่ า นระบุ อี เมล์ (e-mail) และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยัน
สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
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เอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดารับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม: ให้แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ของผูม้ อบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
2) ส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ บั มอบฉันทะ
กรณีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คลรับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม: ให้แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
2) ส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3) ส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ นทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ บั มอบฉันทะ
4) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลจากกระทรวงพาณิชย์ท่รี บั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรณีการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ ได้แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี ้
1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
1.2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
1.3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
1.4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่ หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
2) เอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
2.1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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2.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
2.3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) เอกสารหลักฐานจากผูร้ บั มอบฉันทะ
ให้แสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ บั มอบฉันทะ
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ
6) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทาง
ดังนี ้
▪ ช่องทาง Email : ananda-groupmail-corp.secretary@ananda.co.th หรือ
▪ ช่องทางไปรษณีย:์
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชัน้ 11 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เมื่อบริษัทได้รบั เอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ
เอกสารแสดงตัวตนตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2565 โดยเมื่ อ ผ่ า นการตรวจสอบสิ ท ธิ เรี ย บร้อ ยแล้ว บริษั ท จะจั ด ส่ งชื่ อ ผู้ใช้ (Username) และรหั สผู้ใช้
(Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ไปให้ท่านทาง
อีเมล์ (e-mail) ทัง้ นี ้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผอู้ ื่น และ
ในกรณีท่ีช่ือผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 กรุณา
ติ ด ต่ อ บริษั ท ทางอี เมล์: ananda-groupmail-corp.secretary@ananda.co.th หรือ โทร. 081-886-8265 หรื อ 094-563-1118
หรือ 086-994-9883
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่
บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล์ (e-mail) หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยละเอียด ทั้งนี ้ ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านัน้
การลงคะแนนเสียงในการประชุม
สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านสามารถลงคะแนน
ในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ
ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

กรณีพบปั ญหาในการใช้งานในระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
กรณีท่ที ่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
หรือระหว่างการประชุม กรุ ณ าติดต่อ บริษั ท ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็ นผู้ ให้บริการระบบการประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จากัด ไว้ในอีเมล์ท่ีได้ส่งชื่อผูใ้ ช้
(Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้ว
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