ขัน้ ตอนการใช้ ระบบประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ibvote (E-Meeting & Voting System)
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาเนินการได้ ตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนยื่นแบบคาร้ องเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคาร้ องเข้ าร่ วมประชุมผ่าน Web browser ให้ เข้ าไปที่ https://ibvote.ibank.co.th/register หรื อ
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

2. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรื อโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ ใช่
กรรมการธนาคารระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้ องจะเปิ ดให้ ดาเนินการตัง้ แต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564
โดยระบบจะปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 มิถนุ ายน 2564
3. เมื่อเข้ าสู่ระบบแล้ ว ให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมแนบเอกสารเพิ่มเติม
ตามที่ระบบแสดง ดังนี ้

ขันตอนการใช้
้
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ที่มีเครื่ องหมาย * หมายถึงจะต้ องกรอกข้ อมูล
● เลขประจาตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)*
● เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
● ชื่อ นามสกุล*
● จานวนหุ้น
● E- mail*
● เบอร์ โทรศัพท์*
● แนบเอกสารเพิ่มเติม*

o กรณีที่ประสงค์จะเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (สามารถแนบเป็ นภาพถ่ายสาเนาได้ )
o กรณีที่มีการมอบฉันทะ
โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด
4. เมื่อกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ วให้ เลือก Click เครื่ องหมายในช่องสี่เหลี่ยม ☑ ฉันยอมรับเงื่อนไข
5. จากนันให้
้ เลือก “ส่ งแบบคาร้ อง”
6. หลังจากขันตอนที
้
่ 5 เจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลแบบคาร้ อง เมื่อคาร้ องได้ รับการอนุมตั ิ ผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
E-mail แจ้ ง Link สาหรั บการเข้ าร่ วมประชุม และ Link สาหรั บเข้ าใช้ งานระบบ E-Voting พร้ อมกับ Username
และ Password ในการใช้ งาน โดยท่านสามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ตามวันและเวลาที่แจ้ งในหนังสือเชิญประชุม
กรณี คาร้ องไม่ ถูกอนุ มัติผ้ ู ถือหุ้นจะได้ รับ E-mail แจ้ งถึ งสาเหตุ และสามารถดาเนิ นการยื่ นแบบคาร้ องเพิ่ มเติ มได้
ผ่านฝ่ ายเลขานุการธนาคาร ทังนี
้ ้ในกรณีที่ท่านไม่ได้ รับแจ้ ง E-mail ใดๆ จากธนาคารโปรดติดต่อฝ่ ายเลขานุการธนาคาร
ที่ waleeporn_pa@ibank.co.th หรื อ salinee_so@ibank.co.th ภายในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.
7. สาหรั บผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนัน้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรื อเลื อก
มอบฉันทะให้ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบของธนาคาร (พลเอก ดร. ณัฐฏิพงษ์ เผือกสกนธ์) เป็ นผู้รับมอบฉันทะก็
ได้ โดยประธานอนุกรรมการตรวจสอบจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกาหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้
8. กรณีผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกรุ ณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมเอกสารประกอบมายังธนาคาร ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี ้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ฝ่ ายเลขานุการธนาคาร
อาคารคิวเฮ้ าส์ อโศก ชัน้ 23 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หรื อส่ง E-mail ฝ่ ายเลขานุการธนาคารที่ waleeporn_pa@ibank.co.th หรื อ salinee_so@ibank.co.th
ภายในวันที่ 22 มิถนุ ายน 2564 เวลา 16.00 น.
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้
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