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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไว ้มายงับรษิัท

ภายใน วนัที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ

เขา้รว่มประชมุถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคู่มอื

การเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัท ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วนั ก่อนวนัประชมุ  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุม โดยแจง้ความ

ประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

กำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีกำรส่งข้อมูลทำง E-Mail หรือ 
ไปรษณีย ์

1. โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 7) 

โดยขอใหท้่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียน

เขา้รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM 

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

▪ กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชน หรือ

บตัรประจ าตวัราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลง

ชื่อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

▪ กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร

ประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

▪ กรณีผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนั

ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลง

นามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือ

ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

▪ กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้น

แลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนั

ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลง

นามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือ

ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ได้

กล่าวขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผู้

ถือหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ี

อ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอ้ม

เอกสารประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 

▪ ช่องทางอีเมล ์(E-Mail) : nujarin@peerapat.com 
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▪ ช่องทางไปรษณีย ์: 

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 406 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท:์ 02-290-1200 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บั 

E-Mail จ านวน 1 ฉบบั จากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ และคู่มือการเขา้ใช้

งานระบบ ก่อนวนัประชมุ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วนั โปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านระบการประชมุ E-AGM โดย

ละเอียด กรณีที่ยงัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ใหต้ดิต่อบรษิัทฯ โดยทนัที 

2. การเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) 

/ แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรืออินเตอรเ์น็ต

บา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ 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 

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
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3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชมุ

เท่านัน้ 

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็น

ดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ  E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

***กำรประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นกำรประชุมผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที ่
กำรประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดนิทำงมำทีบ่ริษทั*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะทา่น

อื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ ( ส่ิงที่

ส่งมาดว้ยล าดับที่ 10) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดไว้พรอ้มเอกสาร

ประกอบ ใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

▪ ช่องทางอีเมล ์(E-Mail) : nujarin@peerapat.com  

▪ ช่องทางไปรษณีย ์: 

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 406 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท:์ 02-290-1200 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้

ระบุมาในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ 

Custodian) 
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กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผูม้อบ

ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี

อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติ

บคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

▪ ช่องทางอีเมล ์(E-Mail) :  nujarin@peerapat.com 

▪ ช่องทางไปรษณีย ์: 

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 406 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท:์ 02-290-1200 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

▪ ช่องทางอีเมล ์(E-Mail) : nujarin@peerapat.com 

▪ ช่องทางไปรษณีย ์: 

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 406 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท:์ 02-290-1200 
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2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อ

และนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือ

ค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้ 

▪ ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

▪ ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่

สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูกจดัส่งไปยงัอีเมล์

ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อเลขานกุาร

บรษิัท เพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตน

อย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail 

ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 


