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ข้อปฎิบัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามทีระบุไว ้มายงั

บริษัทภายในวนัที 23  เมษายน 2564  เมือบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบียน

รายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 

สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยังอีเมลที์ท่านไดส้่งมาแจง้บริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้  2 วัน 

ก่อนวนัประชุม  

การแจง้ความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ทีตอ้งการเขา้รว่มประชมุผ่านสืออเิลก็ทรอนกิส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์จะเขา้ร่วมประชุมได ้2 วิธี

ดงัต่อไปนี 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางเวปไซต ์หรือ QR Code 

กรณีผู้ถอืหุน้ต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง 

E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) (เอกสารแนบท ี 10 ) โดย

ขอใหท้่านระบ ุอีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่าน ใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่ม

ประชุม  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชุม E-AGM 

2.1 ผูถื้อหุน้ทีเป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนทีราชการออกใหที้ยงัไม่หมดอาย ุ เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร

ประจาํตวัราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลียนแปลงชือ-สกลุ 

ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลักฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ืนเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ 
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o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสําเนาบัตรประชาชนหรือส ําเนาบัตร

ประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุ

และลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ทีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผู ้มีอ ํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสือ

อเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ ซงึรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีมีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนา

บัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือส ําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 กรณีทีมีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ ซงึรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีมีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนา

บัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือส ําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีไดก้ล่าว

ขา้งตน้ 

กรณีทีเอกสารหรือหลักฐานทีไดก้ล่าวข้างตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถ้ือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารคาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึงลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถ้ือหุน้ หรือ โดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนนั 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

 ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอ้ม

เอกสารประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษัิท ภายในวันท ี23 เมษายน 2564  

 1.  อีเมลล ์(Email Address) : nutchunan@prinsiri.com  

 2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที เลขานกุารบรษิทั   

บรษัิท ปรญิสิร ิ(มหาชน)  244 ถนนวชัรพล    

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230                                                                                                                              

                              3. เลขานกุารบรษัิท เบอรต์ิดต่อ 02-0228988  ต่อ 1303 



 

กรณีผู้ถอืหุน้ต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสอือิเล็กทรนิกส ์

หรือ QR Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน

Scan QR Code 

2. กรอกขอ้มูลของผูถื้อหุน้ 

1. เลขทีบญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์

2. ชือ (ไม่ตอ้งระบคุาํนาํหนา้) 

3. นามสกลุ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้ส่ชือนิติบคุคลในช่องนามสกลุ

4. เลขบตัรประจาํตวัประชาชน

5. แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบริษัท 

6. เลือกยอมรบัเงือนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุ

7. กด “ยืนยนั”  

3. ตรวจสอบชือผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณา

1. ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ

2. Email เพือรบั Link สาํหรบัเขา้ร่วมประชมุ

3. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ 

4. เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ

i. เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง ผ่าน

ii. มอบฉนัทะใหบ้คุคลทวัไปเขา้รว่มประชุม ผ่าน

iii. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

5. กด “ถดัไป” 

 

 

 

  

กรณีผู้ถอืหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรนิกส ์(E-AGM) โดยช่องทางเวปไซต์

แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปที 

เขา้ไปท ีLink 

 

 

https://prin.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

เลขทีบญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์

) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้ส่ชือนิติบคุคลในช่องนามสกลุ) 

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบรษัิท (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล)  

เลือกยอมรบัเงือนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 

ตรวจสอบชือผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

ภาษาองักฤษ) 

สาํหรบัเขา้รว่มประชมุ 

เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่าน E-AGM 

มอบฉันทะใหบ้คุคลทวัไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-AGM 

มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ 
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โดยช่องทางเวปไซต์

https://prin.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 



 

กรณี ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง

บนัทกึรูปถ่ายผูถ้ือหุน้ 

1.1 กดอนญุาตยอมรบัใหเ้วปไซตเ์ขา้ถงึกลอ้งถ่ายรูป

1.2 ถ่ายรูปบตัรประจาํตวัประชาชนเต็มใบ

 กด “ถ่ายภาพ” 

 กด “บนัทึก” 

 กรณีทีตอ้งการถ่ายอีกครงั กรุณากดปุ่ ม 

1.3 ถ่ายรูปผูถ้ือหุน้พรอ้มถือบตัรประจาํตวัประชาชน 

 กด “ถ่ายภาพ” 

 กด “บนัทึก” 

 กรณีทีตอ้งการถ่ายอีกครงั กรุณากดปุ่ ม 

1.4 กด “ถดัไป” 

1.5 ระบบจะขนึขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้

1.6 กด “เสรจ็สนิ” 

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทัวไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน 

1. บนัทกึรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง

2. บนัทกึขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารปร

a. ชือ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

b. ชือ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

c. แนบไฟลส์าํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ

d. แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะทีมีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น

e. กด “ถดัไป” 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะขนึขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้

5. กด “เสรจ็สนิ” 

  

กรณี ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

เขา้ถงึกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  

 

ถ่ายรูปบตัรประจาํตวัประชาชนเต็มใบ 

กรณีทีตอ้งการถ่ายอีกครงั กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

ถ่ายรูปผูถ้ือหุน้พรอ้มถือบตัรประจาํตวัประชาชน (ตามรูปตวัอย่างทีปรากฏ) 

กรณีทีตอ้งการถ่ายอีกครงั กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชือ นามสกลุ และจาํนวนหุน้อีกครงั

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทัวไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 

เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

บนัทกึขอ้มูลผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

แนบไฟลส์าํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะทีมีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชือ นามสกลุ และจาํนวนหุน้อีกครงั
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ใหต้รวจสอบชือ นามสกลุ และจาํนวนหุน้อีกครงั 

ใหต้รวจสอบชือ นามสกลุ และจาํนวนหุน้อีกครงั 
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กรณี มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ 

1. บนัทกึรูปถ่ายขอ้มูลผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ทีกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะขนึขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชือ นามสกุล และจาํนวนหุน้อีกครงั 

กด “เสรจ็สิน 

หมายเหต ุ: ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมฯ จะเปิดใหด้าํเนินการตงัแต่วนัที  16 เมษายน 2564  ถึงวนัที   23 

เมษายน  2564 (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มูลในวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)  

กรณีทีเอกสารหรือหลักฐานทีไดก้ล่าวข้างตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถ้ือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารคาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึงลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถ้ือหุน้ หรือ โดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนนั 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล)  

การเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมือผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน

จะไดร้บั E-Mail จาํนวน 2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้ริการจัดประชุมฯ ซึงจะเป็นLink สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม และ

คู่มือการเข้าใชง้านระบบ ก่อนวนัประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM โดย

ละเอียดกรณีทียงัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัที  23 เมษายน 2564 ใหต้ิดต่อบรษัิทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์ / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพมื์อถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 

4G หรืออนิเตอรเ์น็ตบา้นพืนฐาน 

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมื์อถือ จะตอ้งติดตังโปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชุม ซงึสามารถ download ไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 



 

ระบบ iOS 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-

meetings/id546505307 

 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 

ถงึเวลาประชุมเท่านนั  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้ือหุน้ และเลขทีบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting 

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึงเท่านัน กรณีทีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที 

6. กรณีทีผูเ้ขา้รว่มประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ

แนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทที์ระบไุวใ้น

 การประชุม E-AGM นีจะเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน 

ประชุมในรูปแบบเดมิ ขอความร่วมมือผู้ถือหุน้ไม่เดนิทางมาทบีริษัท

กรณีผู้ถอืหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะ

 สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุ

ท่านอืนเขา้รว่มประชมุแบบ E-AGM ไ

(เอกสารแนบที 7) โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนงึตามทีบริษัทไดก้าํหนดไว้

ใหบ้รษิัทภายในวันท ี(ภายในวันท ีวันท ี

  

ระบบ Android 

 
-cloud- https://play.google.com/store/apps/details?id=us.

zoom.videomeetings 

 

ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเรมิการประชมุ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเรมิเมือ

การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้ือหุน้ และเลขทีบตัรประชาชนของผูถ้ือหุน้

Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึงเท่านัน กรณีทีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชวิ้ธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย

ดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน

แนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทที์ระบไุวใ้นE-Mail ทีจดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

นีจะเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน และจะไม่มีการจัดสถานทีการ

ขอความร่วมมือผู้ถอืหุน้ไม่เดินทางมาทบีริษัท 

กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

ไดห้ากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระกรุณา

โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนงึตามทีบริษัทไดก้าํหนดไว้

ภายในวันท ีวันท ี23 เมษายน  2563 ) ผ่านช่องทางต่อไปนี 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=us.

นาที ก่อนเรมิการประชมุ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเรมิเมือ

การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้ือหุน้ และเลขทีบตัรประชาชนของผูถ้ือหุน้ 

ะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึงเท่านัน กรณีทีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน

และจะไม่มีการจัดสถานทกีาร

มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ 

โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนงึตามทีบรษัิทไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ 
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1.  อีเมลล ์(Email Address) : nutchunan@prinsiri.com  

 2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที เลขานกุารบริษัท   

  บริษัท ปรญิสิร ิ(มหาชน)  244 ถนนวชัรพล 

  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230                                                                                                                              

3. เลขานกุารบรษิัท เบอรต์ิดต่อ 02-0228988  ต่อ 1303 

หมายเหต ุ: กรณีทีผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามทีท่านไดร้ะบุ

มาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึงเท่านนัไม่สามารถแบง่การออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียง

ของ Custodian) 

กรณีผู้ถอืหุน้ทเีป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและด

ดูแลหุน้ 

กรุณานาํส่งขอ้มูลต่อไปนี  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ทีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชือผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้ับมอบอาํนาจ พรอ้มประทับตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทo 

4. หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ ) ของผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี 

1.  อีเมลล ์(Email Address) : nutchunan@prinsiri.com  

 2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที เลขานกุารบริษัท   

  บริษัท ปรญิสิร ิ(มหาชน)  244 ถนนวชัรพล 

  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230                                                                                                                              

3. เลขานกุารบรษิัท เบอรต์ิดต่อ 02-0228988  ต่อ 1303 
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การส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามเกียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกียวข้องกับ

วาระใดๆ ซึงจะพจิารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี 

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษิัทก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี 

1.  อีเมลล ์(Email Address) : nutchunan@prinsiri.com  

 2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที เลขานกุารบริษัท   

  บริษัท ปรญิสิร ิ(มหาชน)  244 ถนนวชัรพล 

  แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230                                                                                                                              

3. เลขานกุารบรษิัท เบอรต์ิดต่อ 02-0228988  ต่อ 1303 

2. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามระหว่างการประชมุสาํหรบัผูที้เขา้รว่มประชุม E-AGM โดยผูเ้ข้าร่วมประชุมจะตอ้งระบุ

ชือและนามสกุล พรอ้มแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนทีจะมีการส่ง

คาํแนะนาํหรือคาํถามทกุครงั บรษัิทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชุม ดงันี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนทีอุปกรณ์

ของตนเอง หลงัจากทีเจา้หนา้ทีควบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท่้านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน

หลังจากทีสนทนาเสรจ็ทุกครงั (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดจ้ากคู่มือการเข้ารว่มประชุมทีถูก

จดัส่งไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทงันี หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเกียวกบัการประชุมสามารถติดต่อเจา้หนา้ที ดงันี 

1. เรืองการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

เลขานุการบรษิัทเพือสอบถามขอ้มลูเพมิเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษัิท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรอืงขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีทียืนยนั

ตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด ตามเบอรโ์ทรศัพทที์ระบุ

ไวใ้น E-Mail ทีจดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท่้าน 

 


