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ขอ้ปฏิบติัสําหรบัการเขา้รว่มประชมุผ ูถื้อห ุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

และการมอบฉนัทะ 
 

 

1.  กรณีผ ูถื้อห ุน้มีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ E-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1) โดยขอใหท่้าน ระบอีุเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจน สําหรบัใชใ้นการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชมุ E-AGM ดงันี ้       
                                                                                       

•  สําหรบัผ ูถื้อห ุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา – สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือ

สาํเนาเอกสารอื่นซ่ึงออกโดยหนว่ยงานราชการ ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
                                                                        

•  สําหรบัผ ูถื้อห ุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล – หนงัสือมอบอาํนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามครบถว้น พรอ้ม

เอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบใุนหัวขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหนา้ถัดไป   
 

ขอใหท่้านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และเอกสารแสดงตวัตน

ดงักลา่วขา้งตน้ใหบ้ริษทัภายใน วนัท่ี 19 เมษายน 2565 ผา่นชอ่งทาง ดงันี ้  

•  ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com                                                                            

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

บริษทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                   

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 26 ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110. 
 

1.2  เมื่อบริษัทไดร้ับเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยันสิทธิเขา้ร่วม

ประชมุ โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม 

WebLink ในการเขา้สูร่ะบบการประชมุ E-AGM ไปใหท่้านทางอเีมล (e-mail) 
 

ทั้งนี้ ขอใหท่้านเก็บรักษาชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และใน

กรณีท่ีชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสญูหาย หรือยังไม่ไดร้ับภายในวันท่ี 20 เมษายน 

2565 กรณุาตดิตอ่บริษทัโดยทนัที  
 

1.3  ขอใหท่้านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ท่ีบริษทัไดส้่งใหท่้านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดใหท่้านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชมุ อย่างไรก็ตาม การ

ถ่ายทอดสดการประชมุจะเร่ิมในเวลา 10.00 น. เท่านัน้ 
 

1.4  สาํหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแตล่ะวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็น

ดว้ย” หรือ “ไมเ่ห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไมล่งคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของ

ท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ
  

1.5  กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนการประชมุ หรือระหว่างการ

ประชมุ กรณุาตดิตอ่ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชมุ E-AGM ของบริษทั โดยบริษทั

จะระบชุ่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จาํกัด ไวใ้นอีเมลท่ีไดส้่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) 

ใหท่้าน  
 

2.  กรณีผ ูถื้อห ุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผ้ ูอ่ื้นเขา้รว่มประชมุ E-AGM                                                               

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ E-AGM ได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นหรือกรรมการอิสระ

ของบริษทัดงัตอ่ไปนีเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทน  
 

(1) ดร. ปีเตอร ์เวลดนั     

      กรรมการอิสระ 

อาย ุ 84 ปี   อยู่บา้นเลขท่ี  18/112 อาคารสมคิดการ์เดน้คอนโดมิเนี่ยม ชั้น 22   แขวงลมุพิน ี  

เขตปทมุวนั     กรงุเทพ ฯ 10330 
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หรอื 

(2)   นายสมพงษ ์เผอิญโชค 

       กรรมการอิสระ  

อาย ุ 61  ปี อยู่บา้นเลขท่ี  28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ู เขต

หนองแขม กรงุเทพฯ 10160   

        

หรอื 

(3)   นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต       

  กรรมการอิสระ  

  อาย ุ 69  ปี  อยู่บา้นเลขที่    612   ถนนทนรุัตน ์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร กรงุเทพ ฯ 10120 

  ไม่มีสว่นไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุ AGM 

ครัง้น้ี    
 

ทั้งนี้ ขอใหผู้ถื้อหุ้นกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ

สามารถดาวนโ์หลดจากเว็บไซตบ์ริษัทที่ www.brookergroup.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสาํเนาเอกสาร

ประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบดุา้นลา่งนี)้ ใหบ้ริษทั ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 ผา่นชอ่งทางดงันี ้
 

•  ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com                                                                            

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

บริษทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                   

เลขท่ี 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 26 ซอยสุขมุวิท 13 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ          

เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 

 

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ            

ผ ูถื้อห ุน้มอบฉนัทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ และ                              

2. สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของผูม้อบฉันทะ และ                                                                                                                                     

3.  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของผูร้ับมอบฉันทะ                                                                                   
 

นิติบคุคลมอบฉนัทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพันนิติบคุคลนัน้ รวมทั้ง

ตราประทบัของนติบิคุคล (ถา้ม)ี ของผูม้อบฉันทะ และลงลายมอืชือ่ของผูร้ับมอบฉันทะ และ                                             

2.  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้งและออกใหไ้ม่

เกิน 6 เดือน กอ่นวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ                                                                                                            

3.  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันติบิคุคลนัน้ (ผูม้อบฉันทะ) และ                                                                                    

4.  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของผูร้ับมอบฉันทะ  
 

บคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยหรอืนิติบคุคลจดทะเบียนต่างชาติ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง

เอกสารคาํแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพันนิติบคุคลที่

เป็นผูถื้อหุน้ 
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3.  ช่องทางสําหรบัผ ูถื้อห ุน้ในการส่งคําแนะนําหรือคําถามท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทัและวาระการประชมุ E-AGM มี

ดงันี ้    
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่างการประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้่านระบบการประชมุ 

E-AGM 
 

3.2  ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํแนะนาํหรือคําถามล่วงหนา้ใหบ้ริษัทก่อนวันประชมุภายใน วนัท่ี 19 เมษายน 2565 

ผา่นชอ่งทาง ตอ่ไปนี ้
 

•  ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com                                                                            

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

บริษทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                   

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 26 ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110. 


