
 

ข้อปฏบัิติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  

1. กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมากบัขอ้ปฏิบติัน้ี  

โดยขอให้ท่านระบุอเีมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสําหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้า

ร่วมประชุม และแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี  

1.1.1 สําหรับผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาหนงัสือเดินทาง / สาํเนา

เอกสารอ่ืน ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

1.1.2 สําหรับผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล  

• เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1.1.1 

• สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

ขอใหท่้านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตน ดงักล่าว 

ขา้งตน้ใหบ้ริษทั ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ดงัน้ี  

• ช่องทาง e-mail: natthakrit.p@lalinproperty.com  หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์:   หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์   บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 222/2  ถนน

ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

1.2 เม่ือบริษทั ไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ ร่วม 

ประชุม โดยเม่ือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม WebLink ใน

การเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM    กรณีทีช่ื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ได้รับ

ภายในวนัที ่26 เมษายน 2564 กรุณาตดิต่อบริษัทโดยทนัท ี 

1.3 บริษทัจะจดัส่งไฟลคู์่มือวธีิการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกนั ขอใหท่้านโปรดศึกษาคู่มือวธีิการใช้

งานโดยรายละเอียดจากอีเมล (e-mail) ท่ีบริษทัไดส่้งใหท่้าน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดใหท่้านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 2 

ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมในเวลา 10.00 น. เท่านั้น  



 

1.4 สาํหรับวธีิการลงคะแนนระหวา่งการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน 

“เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบั คะแนนของท่านเป็น 

“เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั  

1.5 กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหวา่งการประชุม กรุณา

ติดต่อ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั โดยบริษทั จะระบุช่อง

ทางการติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุม E-AGM  

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ

กรรมการอิสระของบริษทั ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

• นายสุวรรณ แทนสถิตย ์ กรรมการอิสระ อาย ุ76 ปี  

ท่ีอยู ่บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

• นายนิพทัธ์ จิตรประสงค ์กรรมการอิสระ อาย ุ77 ปี  

ท่ีอยู ่บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   

• นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระ อาย ุ73 ปี  

ท่ีอยู ่บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   

ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือใน หนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ในหนงัสือเชิญประชุม 

และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสาร ประกอบการมอบฉนัทะ (ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี) ใหบ้ริษทั ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 

2564 ทางไปรษณีย์: หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 222/2  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

บุคคลธรรมดา  

1. หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1.1.1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1.1 

นิตบุิคคล  



 

1. หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3. สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

4. แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1.1 

สําหรับบุคคลทีม่ไิด้มสัีญชาตไิทย หรือ นติบุิคคลจดทะเบียนต่างชาต ิ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง

เอกสาร     คาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ใน

กรณีเป็นนิติบุคคล)  

 

3. ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคาํแนะนํา หรือคาํถามทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือ 

เกีย่วข้องกบัวาระใด ๆ ซ่ึงจะพจิารณาในการประชุม E-AGM มดีงันี ้ 

3.1 ในระหวา่งการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้า่นระบบการ 

ประชุม E-AGM  

3.2 ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหนา้ใหบ้ริษทั ก่อนวนัประชุมผา่นช่องทางต่อไปน้ี  

• ทาง e-mail: e-mail: natthakrit.p@lalinproperty.com   หรือ  

• ทางไปรษณีย์: หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 222/2  ถ.ศรีนครินทร์ 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 


