แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
เขียนที่.........................................................................
วันที่ ...................เดือน.............................พ.ศ.................

ข้าพเจ้า.........................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.................................
สัญชาติ........................อยู่บา้ นเลขที่...................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
อีเมล..............................................................................โทรศัพท์มือถือ...................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม.........................................หุน้
ข้าพเจ้าขอยืนยืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ซึง่ จะจัดในรูปแบบ
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์( E-AGM) ในวันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดย
เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมายังอีเมลของข้าพเจ้าตามที่ระบุดา้ นบน
มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................
เข้าร่วมประชุม E-AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมาที่อีเมล................................................

ลงชื่อ......................................................ผูถ้ ือหุน้
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................)

หมายเหตุ
กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ที่กรอกข้อมูลรบถ้วน
พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อเี มล sathit@bsbm.co.th ภายใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
มีความห่วงใยในสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี ้
1. ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1. บริษัทสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึง่ แนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ลําดับที่
6ให้แก่บริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมา
ตามที่อยู่ดา้ นล่างนีห้ รือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล์ sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10
พฤษภาคม 2564
หนังสือมอบฉันทะ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
28/1 ชัน้ 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพ ฯ 10500
โทรศัพท์: 026300590-5
1.2. กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ ที่ระบุในข้อ 1.1
ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อเี มล์ sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
2.กรณีผถู้ ือหุน้ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2.1. การยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียนและสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะ(ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษทั ตามที่อยู่ท่รี ะบุในข้อ 1.1
ข้างต้นหรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อเี มล sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
2.2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภายหลังจากที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ณวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2564 และผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กาํ หนดแล้ว ลิงค์เข้าร่วม
ประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้
ลงทะเบียนไว้กบั บริษทั เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง
ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล์ เท่านัน้
ทัง้ นีก้ ารใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรือ
โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้านพืน้
ฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้ แบบมาด้วยตนเอง และการ

มอบฉันทะกรณีมีขอ้ สอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อบริษัท
โอเจ
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โทรศัพท์ 097-087-2591 ,097-237-0094 หรือ 099-220-5685
3. การส่งคําถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุมและเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่หากมี
คําถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชีแ้ จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครังนี ้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถ
ส่งคําถามล่วงหน้าโดยส่งแบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
ถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ท่รี ะบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล์ sathit@bsbm.co.th

แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

วันที่ ...................เดือน.............................พ.ศ.................

ข้าพเจ้า.........................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.................................
สัญชาติ........................อยู่บา้ นเลขที่...................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
อีเมล..............................................................................โทรศัพท์มือถือ...................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม.........................................หุน้

คําถาม
1..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผูถ้ ือหุน้
(....................................................)

หมายเหตุ
กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
มายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล sathit@bsbm.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

