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ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 10 

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

 

1. การยืนยันตัวตน (สามารถดําเนินการไดทันทีนับแตไดรับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563) 

1.1 ผูถือหุนทีเ่ขาประชุมดวยตนเองสามารถทําการยืนยันตัวตนไดตามขั้นตอนที่ระบุไวดานลาง 

1.2 ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแกบุคคลอ่ืน (ผูรับมอบฉันทะ) เขารวมประชุมแทน โปรดเตรียมแบบฟอรมการ

ลงทะเบียน ตามส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 7 และหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ ตามส่ิงที่สงมา

ดวยหมายเลข 5 สแกนหรือถายรูปสงมายัง Email : thitima@pylon.co.th หลังจากน้ันผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะทําการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ระบุไวดานลาง (เอกสารฉบับจริงใหจัดสงมายัง “เลขานุการ

บริษัท” บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอีทาวเวอรชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400)  

ข้ันตอนการยืนยันตัวตน 

1) ติดต้ัง Application บนอุปกรณเคล่ือนที่  Smart Phone หรือ Tablet, iPad  ซ่ึง Application 

รองรับทั้งระบบ IOS และ Andriod โดยคําท่ีใชในการคนหา Application ชื่อ “IR Plus AGM” 

2) ล็อกอินเขาสูระบบ โดยการสแกนบารโคด (Barcode) เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพยที่ปรากฏบน

หนังสือเชิญประชุม   

3) การยืนยันตัวตน 

3.1) กรอกขอมูลการยืนยันตัวตน 

 เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

 เลขหลังบัตรประชาชน 

 เบอรโทรศัพทมือถือ 

 อีเมล 

3.2) อัพโหลดภาพถายในการยืนยันตัวตน 

 ภาพถายบัตรประชาชนของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉนัทะ) 

ตัวอยางภาพถาย 
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 ภาพถายผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงถือบัตรประชาชนของตนเองไว 

ตัวอยางภาพถาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ใสรหัส OTP โดยระบบจะสงรหัส OTP ไปยังเบอรโทรศัพทมือถือที่กรอกไว 

5) เม่ือเจาหนาที่ได รับขอมูลจะทําการตรวจสอบขอมูลเพื่อยืนยันตัวตน จากน้ันเจาหนาที่จะสง

ขอความกลับไปที่ Application (1-2 วันทําการ) 

  

 

 

                                                                                   หรือ 

 

 

 

 

 

 

6) หลังจากไดรับขอความยืนยันตวัตนสําเร็จแลว ผูใชงานทําการต้ัง PIN CODE เพื่อเขาใชงาน 
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ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถศึกษาคูมือการใชงานไดโดยการสแกน QR Code ที่ระบุไวดานลาง ทั้งนี้ การ

ใชงานใน Application สงวนสิทธิ์ใหเฉพาะผูใชงานท่ีผานการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแลวเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

2. การเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

1) ณ วันประชุม บริษัทจะเปดใหลงทะเบียนผานทาง Application IR Plus AGM เพ่ือเขารวมประชุมผาน               

สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตั้งแตเวลา 12:00 น. เปนตนไป 

2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ผานการยืนยันตัวตนสามารถรับชมการถายทอดสดการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ไดทาง Application IR Plus AGM สวนเทปบันทึกภาพการ

ประชุมฯ จะนําขึ้นเว็บไซตบริษัท www.pylon.co.th ภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน 

3) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไดเม่ือระบบ

เปดใหลงคะแนนเสียงภายในเวลาท่ีทางบริษัทแจงใหลงคะแนนเสียงในแตละวาระน้ันๆ ได โดยระบบจะทําการสง

ขอความแจงเตือนผาน Application IR PLUS AGM 

4) เพ่ือเปนการสนับสนุนใหผูถือหุนไดรับและเขาถึงสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผู

ถือหุนและผูรับมอบฉันทะสามารถสงคําถามหรือขอสงสัยในแตละวาระผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ Real Time 

ไดโดยการสงขอความผาน Application IR PLUS AGM 

5) กรณี ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ ติดปญหาเรื่องการสงเอกสารการยืนยันตัวตน การดาวนโหลด Application 

IR PLUS AGM หรือมีเหตุขัดของในระหวางการประชุม สามารถติดตอขอความชวยเหลือไดผานชองทางดานลาง 

ชื่อผูติดตอ  Email     โทรศัพท 

คุณฐติิมา เตียวประทีป thitima@pylon.co.th  02 615 1259 ตอ 108 

คุณณัฐพล สอนสี  it@pylon.co.th   02 615 1259 ตอ 606  

 

3. การสงคําถามลวงหนา 

ผูถือหุนที่ประสงคจะสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุม สามารถสงคําถามผาน

ชองทางดานลาง  

ไปรษณีย  เลขานุการบริษัท  

   บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

   เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 Email  thitima@pylon.co.th  
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แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อปองกันความเส่ียงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและผูประสานงานในการจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

 

 ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทไดกําหนดแนวทางและ

มาตรการปฏิบัติตนสําหรับคณะกรรมการบริษัท และผูประสานงานในการจัดการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (E-AGM) ณ 

หองประชุมสํานักงานของ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

 

1. ผูเขารวมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิผานเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและทําความสะอาดมือดวยเจล

แอลกอฮอลที่บริษัทจัดเตรียมให โดยบริษัทจะกําหนดจุดคัดกรองท่ีดานหนาทางเขาสํานักงานของบริษัท 

หากทานใดมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป บริษัทจะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม 

2. หากผูเขารวมประชุมรวมทั้งบุคคลใกลชิดมีประวัติการเดินทางมาจากตางประเทศ หรอืมาจากพื้นท่ีที่มีการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ

หากมีอาการเจ็บปวยอยางใดอยางหน่ึง เชน มีไข ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ้ามูก หายใจเหน่ือยหอบ บริษัทจะไม

อนุญาตใหเขารวมการประชุมทุกกรณี 

3. ผูเขารวมประชุมถูกจัดใหน่ังตามที่ที่กําหนดโดยจะมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ที่

เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดท่ีน่ังใหมีระยะหางอยางนอย 1 เมตร 

4. ผูเขารวมประชุมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทําความสะอาดมือดวยเจล

แอลกอฮอลที่บริษัทจะจัดเตรียมไวเพ่ือบริการตามจุดตางๆ  

5. เน่ืองจากเปนการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) บริษัทของดแจกของที่ระลึก และงดจัดอาหาร

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


