
   

 

ข้อปฎบิัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบไุว ้มายงั

บรษัิทภายใน วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เมื่อบรษัิทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ

หุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้

รว่มประชมุและคูม่ือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ทา่นไดส้ง่มาแจง้บรษัิท โดยจะสง่ link ลว่งหนา้ 1 วนั  ก่อนวนัประชมุ  

 
กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชุม ดว้ยวิธี

ดงัตอ่ไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีสง่ขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์
กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีกำรส่งข้อมูล
ทำง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามแบบฟอรท์ี่แนบมานี ้โดย

ขอใหท้่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน  ใหช้ัดเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้

รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ -สกุล 

ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ร ับมอบฉันทะ เช่น  ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ

และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 



   

 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ลา่ว

ขา้งตน้ 

 กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ลา่วขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้ง

แสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรอื โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล

นัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. สง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้ 1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบตา่ง ๆ (ขอ้ 2) โดยจดัสง่มาใหบ้รษัิท ภำยในวันที่ 28 เมษำยน 2564 

 ช่องทาง E-Mail :   nujarin@peerapat.com 

 ช่องทางไปรษณีย ์: ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 

   บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน)   
   เลขที ่406 ถนนรัชดำภเิษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง 
   กรุงเทพฯ 10310 
   โทรศัพท์: 02-290-1200 

 

 



   

 

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน

จะไดร้บั E-Mail จ านวน 2 ฉบบัจากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ซึง่จะเป็น Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ และ

คูม่ือการเขา้ใชง้านระบบ โปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านระบการประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไมไ่ดร้บั 

E-Mail ดงักลา่วภำยในวันที่  29  เมษำยน 2564 โปรดติดตอ่บรษัิทโดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 

4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

 

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผา่นทางแท็บเลต็ (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


   

 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสยีงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ  E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่น

แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 
 
*** กำรประชุม E-AGM นี้จะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำร
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่เดินทำงมำที่บริษัท*** 

 
กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM 

 กรณีทา่นผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได้  2  วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 อีเมล ์:    nujarin@peerapat.com 

 โทรศพัท ์:   02-290-1200  ตอ่  131   (ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท) 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

ระบุช่ือและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการสง่

ค าแนะน าหรอืค าถามทกุครัง้ บรษัิทเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมค์โครโฟน

หลงัจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถกู

จดัสง่ไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 

 ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่เจา้หนา้ที่ ดงันี  ้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษัิทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดตอ่บรษัิท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนั

ตวัตนอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดตอ่บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุ

ไวใ้น E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 


