
 

ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และกำรมอบฉันทะ  
 

 บรษิัทจดัใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน  2565 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้ง Auditorium 
ชัน้ 3 อาคารศรีสวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  
1. กรณีผู้ถอืหุ้นมีควำมประสงคเ์ข้ำร่วมกำรประชุม E-Meeting 

1.1. โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ท่ีแนบมานี ้โดยระบอีุเมล 
(e-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือใหช้ดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ พรอ้มแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้
รว่มประชมุ ดงันี ้

 ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ  
ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุ เช่น  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี 

หรือหนงัสือเดนิทาง หากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย  
 ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่กรอกขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือแลว้ พรอ้ม
เอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ”  

ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และหลกัฐานแสดงตวัตน
ดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บับริษัทภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย)์ และภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทาง
อีเมล (e-mail))  โดยผ่านช่องทางนี ้

 ช่องทางอีเมล (e-mail): IR@Srisawadpower.com หรือ 

 ช่องทางไปรษณีย ์ท่ี 
เลขานกุารบรษัิท บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 4 อาคารศรีสวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ 
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส่ี กทม. 10210 

1.2 เม่ือบรษิัทไดร้บัแบบฟอรม์และเอกสารแสดงตวัตนตามขอ้ 1.1 แลว้ บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วม
ประชุม เม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้ (Username) และรหสัของผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม Weblink ในการเขา้สู่ระบบการ
ประชุม E-Meeting ทัง้นี ้กรุณางดใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username) และรหสัของผูใ้ช ้(Password) ของท่านกบัผูอ่ื้น กรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัของ
ผูใ้ช ้(Password) สญูหาย หรือยงัไม่ไดร้บัภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 กรุณาตดิตอ่บรษิัททนัที   

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ซึ่งไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัของผูใ้ช ้(Password) ไปใหท้่านทางอีเมล (e-mail) พรอ้ม
จัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ไปพร้อมกัน ทั้งนี ้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม  
E-Meeting โดยละเอียด  

1.4 ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 13.00 น. เทา่นัน้ 

1.5 ส าหรบัวธีิการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-Meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยลงคะแนน “เหน็ดว้ย” หรือ 
“ไม่เหน็ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีทา่นไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

1.6 กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-Meeting ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ 
บริษัท ควิดแลบ จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้น
อีเมลท่ีบรษิัทส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัของผูใ้ช ้(Password) ใหท้า่น 
  

สิ่งที่ส่งมำด้วย 7  
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2. กรณีผู้ถอืหุ้นมีควำมประสงคเ์ข้ำร่วมกำรประชุม E-Meeting โดยกำรมอบฉันทะ  
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบรษิัททา่นใดทา่นหนึ่งดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แทน  
 นำยวรีะชัย งำมดวีไิลศักดิ ์กรรมการอิสระ 
ท่ีอยู่  บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
99/392 อาคารศรีสวสัดิ ์ชัน้ 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ  
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส่ี กทม. 10210 
 

 พล.ต.อ. ภำณุ เกิดลำภผล กรรมการอิสระ 
ท่ีอยู่  บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
99/392 อาคารศรีสวสัดิ ์ชัน้ 6 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ  
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส่ี กทม. 10210 

 กรรมการอิสระทัง้ 2 ทา่นไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้โปรดกรอกขอ้มลูในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถ้กูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ โดยสามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) หรือในกรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการหนงัสือมอบ
ฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ผูถื้อหุน้สามาถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไดท่ี้ www.sawad.co.th และโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและ
เอกสารประกอบการมอบฉันทะใหบ้ริษัทภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย)์ และภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 (กรณีส่ง
เอกสารทางอีเมล (e-mail)) ผ่านช่องทางดงัตอ่ไปนี ้  

 ช่องทางอีเมล (e-mail) : IR@Srisawadpower.com หรือ 

 ช่องทางไปรษณีย ์ท่ี 
เลขานกุารบรษัิท บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 4 อาคารศรีสวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ 
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส่ี กทม. 10210 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ   
 ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 

1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของ 
ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

2) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ   
3) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   

 ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ไดก้รอกขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของ

ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และ    
2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิตบิคุคล (กรรมการ) และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึ่งเป็น 
ผูถื้อหุน้ และ 

3)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง และ 

4)   ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
  

http://www.sawad.co.th/
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 กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนักลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ไดก้รอกขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้นและ 
ลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

2)   ส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล และเอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้
2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ 

มอบฉนัทะแทน 
2.2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง     
3 ช่องทำงส ำหรับผู้ถอืหุ้นในกำรส่งค ำถำมทีเ่กี่ยวกับวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุม E-Meeting มีดังนี้ 

3.1  ในระหว่างการประชมุ E-Meeting ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสามารถส่งค  าถามหรือค  าแนะน าผ่านระบบการประชมุ E-Meeting 
3.2  ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามล่วงหนา้ใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ E-Meeting ผ่านช่องทางดงัตอ่ไปนี ้ 

 ช่องทางอีเมล (e-mail): IR@Srisawadpower.com หรือ 

 ช่องทางไปรษณีย ์ท่ี 
เลขานกุารบรษัิท บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 4 อาคารศรีสวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ 
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส่ี กทม. 10210  
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 via electronic means  

(E-Meeting) 
 

วนัท่ี ………..เดือน…………………พ.ศ. ………. 
       Date            Month                      Year 

ขา้พเจา้……………………………………………………………………………………….สญัชาต…ิ………………………………… 
I/We                  Nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี………………ถนน……………………………………………………….ต าบล/แขวง……………………………………………….. 
Address                           Road                                                                          Tambol/Khweng 
อ าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั……………………………………รหสัไปรษณีย…์……………………………………… 
Amphur/Khet              Province             Post code             
อีเมล…์…………………………………………………………….โทรศพัท…์……………………………………………………………………… 
E-mail           Tel. 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) โดยถือหุน้ 
As a shareholder of Srisawad Corporation Public Company Limited (“The Company”) holding 
จ านวนรวมทัง้สิน้……………………………………………หุน้ 
A total of                shares 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Meeting) ในวนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. กรุณาส่ง Weblink ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัของผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัที่ระบขุา้งตน้ 
 
 I hereby confirm to attend the meeting and cast the votes in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 via 
electronic means (E-Meeting) on Friday, April 22, 2022 at 1.00 p.m. Please send a Weblink for attending the E-Meeting, Username and 
Password to my e-mail as specified above. 
 
 
               ลงช่ือ/Signed……..…………………………………ผูถื้อหุน้/Shareholder            

       (..…………………………………….)   
หมำยเหตุ: โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ท่ีกรอกเรียบรอ้ยแลว้พรอ้ม
แนบเอกสารยืนยนัตวัตนเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้รว่มประชมุใหแ้ก่บรษิัท ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย)์ 
และภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail)) ผ่านช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 ช่องทางอีเมล (e-mail): IR@Srisawadpower.com หรือ 

 ช่องทางไปรษณีย ์ท่ี   
เลขานกุารบรษิัท บรษิัท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 4 อาคารศรีสวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ 
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส่ี กทม. 10210 

Important Remark:  Kindly send completely filled registration form for attending the AGM via electronic means (E-Meeting) and attach 
identification documents for inspection to the Company within April 18, 2022 (by post) or within April 19, 2022 (by email) via following 
channels: 

 Email :  IR@Srisawadpower.com or 

 Post: Company Secretary, Srisawad Corporation Public Company Limited 
4th floor, Srisawad Building, 99/392 Chaengwattana Road,  
Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210          
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