ที่ ICHI-05/2564
วันที่ 16 มีนาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

การเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E -AGM) บนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 กําหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯโดยบริ ษทั ฯไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุมฯ
ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสื อเชิญประชุมฯ แจ้งยืนยันตัวตนหรื อแจ้งการมอบฉันทะก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ1)
เมื่อบริ ษทั ฯได้ตรวจสอบรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามข้อมูลกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นฯ (Record
Date) แล้วบริ ษทั ฯจะส่ง ชื่อผูใ้ ช้ ( USERNAME ) และ รหัสผ่าน* ( Password ) ไปยังอีเมล์ที่ได้ส่งมาแจ้งบริ ษทั ฯสําหรับโปรแกรม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)บริ ษทั ฯใช้ระบบของ บริ ษทั โคโนวานซ์ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ได้
ประเมินตนเองกับสํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (สพธอ.)แล้วและขอเรี ยนให้ทราบว่า บริ ษทั ฯได้ทาํ การเผยแพร่
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นฯประจําปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯส่ วน “การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น”
http://www.ichitangroup.com/investor.php/Notice_of_Shareholders ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

…….………………………………..
(นางสาว จินดา สงรอด)
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อิชิตนั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมฯสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้
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เอกสารแนบ 1

ขั้นตอนยืนยันตัวตนสํ าหรับการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี 2564ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํา ปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM ) รู ปแบบ Single System:
E-meeting/E-Voting/E-Processing/E-Reporting ภายใต้พระราชกําหนดว่า ด้วยการประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563/ประกาศ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยบริ ษทั ฯมีวาระการประชุมตามหนังสื อเชิญประชุมฯที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
การเปิ ดประชุมและการดําเนินการประชุมฯ
บริ ษทั ฯจะดําเนินการตามข้อบังคับบริ ษทั ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ตาม สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5ในหนังสื อเชิญประชุมฯที่จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้
การมอบฉันทะ (นําส่งเอกสารถึงบริ ษทั ฯภายในวันที่ 20 เมษายน 2564)
กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมฯได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯหรื อบุคคลอื่น
เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยต้องนําส่ ง “หนังสื อมอบฉั นทะ” และ “แบบแจ้ งการประชุ ม” และ เอกสารหลักฐานประกอบการประชุมเพื่อ
ยื น ยัน ตัว ตนเข้า ร่ ว มประชุ ม ตาม สิ่ ง ที่ ส่ งมาด้ ว ย8 ที่ ไ ด้แ นบไปกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ฯกลับ มายัง บริ ษ ัท ฯทางไปรษณี ย ์ หรื อ
โดยสแกนหรื อถ่ายรู ป ส่งมาที่ อีเมล์ ir@ichitangroup.com

• การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯเสนอ “กรรมการอิสระ” ของบริ ษทั ฯรับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุ ้นข้อมูลประวัติตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 7 โดยผูถ้ ือหุ ้น
สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะ “แบบ ข” หรื อ “แบบ ค” (คัสโตเดียน) ตาม สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 ในหนังสื อเชิญประชุมฯ
• การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นได้โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะ“แบบ ก” หรื อ “แบบ ข” หรื อ
“แบบ ค” (คัสโตเดียน) ตาม สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 ในหนังสื อเชิญประชุมฯ
แบบแจ้งการประชุม

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8

วิธีการเข้ าร่ วมประชุมฯผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
1. ผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ การติดตั้งและการใช้งานที่ลิ้งค์ หรื อ QR CODEนี้
https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf
2. ผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งในเว็บไซต์ที่

คู่มือการการใช้งาน

https://www.conovance.com/download.php
อุปกรณ์ (Device) และความเร็วอินเตอร์ เน็ต (Internet) ทีแ่ นะนําสําหรับติดตั้งโปรแกรมทีใ่ ช้ ในการประชุม ระบบ E-AGM
2.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows: Windows OS: XP/ 7/ 8/ 10
-คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Personal Computer)
-คอมพิวเตอร์พกพา (Portable Computer): โน้ตบุ๊ค (Notebook) / แล็ปท็อป (Laptop) / แท็ปเล็ต (Tablet) เป็ นต้น
2.2 อินเตอร์ เน็ตความเร็ว: 2 Mbps ขึ้นไป
- ระบบ E-AGMที่บริ ษทั ฯใช้ เป็ นการเข้าร่ วมประชุมในรู ปแบบSingle system (E-Meeting / E-Voting/ E-Processing /E-Reporting)
เพื่อความถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ ว โปร่ งใส และ ตรวจสอบได้บนระบบเดียว ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และ
การมอบฉันทะ
- ระบบ E-AGM มีระบบ Redundant System เพื่อรองรับการประชุมฯอย่างต่อเนื่อง
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การส่ งคําถามล่ วงหน้ า
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคําถามล่วงหน้าที่ เกี่ ยวข้องตามแต่วาระภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 โดยบริ ษทั ฯจะรวบรวมคําถามที่
เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้ นโดยส่ งมาที่ Email: ir@ichitangroup.com ผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
ผู ้รั บ มอบฉั น ทะที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ในวัน ประชุ ม ฯ ยัง คงสามารถสอบถามได้ต ามวาระที่ ป ระชุ ม ในรู ป แบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)
การอํานวยความสะดวกช่ องทางอื่น
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ม อบฉั น ทะให้ก รรมการอิ สระหรื อ บุ ค คลอื่ น และส่ ง คํา ถามล่ ว งหน้า แล้ว ยัง คงสามารถรั บ ชมการถ่ า ยทอดสด
ผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งรับชมถ่ายทอดสดได้เท่านั้นโดยขอเข้ากลุ่มได้ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามลิ้งค์ดา้ นล่างนี้
1. บริ ษทั ฯอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ รับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Private Group ค้นหาคําว่า: ICHI_EAGM21
หรื อ Link : https://www.facebook.com/groups/ichieagm
2. บริ ษทั ฯมีการบันทึกภาพและเสี ยงตลอดวาระการประชุมฯแล้วจะนําขึ้นเว็บไซต์บริ ษทั ฯ www.ichitangroup.com
ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้น
คําบอกกล่ าวการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (PDPA)
บริ ษทั อิ ชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ให้ความสําคัญในการเก็บรั กษาข้อ มูลส่ วนบุ คคลและการคุ ้มครองข้อมู ล
ส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
(Personal Data Protection Act : PDPA) ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 ในหนังสื อเชิญประชุมฯ หรื อ QR CODE ข้างล่างนี้

ช่ องทางการติดต่ อและส่ งเอกสาร

1. ไปรษณี ย:์ กรุ ณาส่ ง “สํานักเลขานุการบริ ษทั ”
เลขที่ 8 อาคารทีวนั ชั้น 42 ซอย สุ ขมุ วิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร (10110)
2. Email: ir@ichitangroup.com
ช่ องทางติดต่ ออื่น

1. IT Service: IT@ichitangroup.com
2. โทรศัพท์: 02 023 1111 ต่อ 122
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นฯประจําปี 2564 ( E – AGM )
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