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ขอ้มลูเกีย่วกบัเอกสารและหลักฐานเพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 • โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

2. กรณีมอบฉันทะ 

 • ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมกันนี้ โดยผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 

 • ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนส าหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย
ก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากร
แสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการ
จัดเตรียมอากรแสตป์ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 

 • โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเอกสารการมอบฉันทะของ
ท่านจะได้รับการตรวจสอบ และภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนไปยัง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะ
พร้องทั้งแจ้ง ข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ส าหรับล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวัน
ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 • หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แนบส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทน
หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

  – นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และ
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือ
ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ 
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  – นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ ส าเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะตอ้งมี
หน่วยงานที่มีอ านาจรับรอง หรือโนตารีพับลิค (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี 

 • กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศท าหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการ
ท า Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รบั
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 

 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  
นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธิ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 

ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสมัพันธ์ บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)                      
เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 • ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส านักเลขานุการบริษทั
และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 

 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จั ดการมรดก 
ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 

 ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  

 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้ เป็นผู้อนุบาล
หรือผู้พิทักษ์ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

 


