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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

1) กรณีผู้ถือหุน้มีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง 

1.1) โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 3)  โดยขอใหท่้านระบุ อีเมล ์(E-Mail) และหมายเลขโทรศัพทมื์อถือของท่านให้ชัดเจน สําหรับใช้

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชมุ E-AGM 

ดงันี ้

• สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

หรือสาํเนาเอกสารอ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอาํนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามครบถว้น 

พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบใุน “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ตามดา้นล่าง 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) และ

เอกสารแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ (โดยสแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร) ใหบ้รษิัทฯ ภายในวันที ่27 เมษายน 2564 

ผ่านช่องทาง E-mail ของเลขานกุารบรษิัท ท่ี cs@gmmgrammy.com  

2) กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ (รายละเอียด

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564) หรือบุคคลอ่ืน เขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงแทนได ้

2.1)  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  

โดยขอใหท่้านระบุอีเมล ์(E-Mail) และหมายเลขโทรศัพทมื์อถือของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (บุคคล

อื่น) ให้ชัดเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

 กรณีท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ระบเุพียงชื่อ และนามสกลุ ของกรรมการอิสระท่ีท่านตอ้งการมอบฉันทะให้

เท่านัน้ 

2.2) โปรดกรอกขอ้มลูในหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) หรือหนงัสือมอบฉนัทะท่ีบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ทางไปรษณีย์แล้ว พรอ้มลงลายมือชื่อของ 

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ (กรณีบคุคลอ่ืน) ใหค้รบถว้น โดยเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ มีดงันี ้

ก)  กรณีบคุคลธรรมดามอบฉนัทะ 

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหน่ึง) ตามท่ีแจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอกข้อความและ 

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยถกูตอ้งครบถว้น และ 
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2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาเอกสารอ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงาน

ราชการ ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ (ตามขอ้ 1) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

ข) กรณีนิติบคุคลมอบฉนัทะ 

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหน่ึง) ตามท่ีแจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอกข้อความและ 

ลงลายมือชื่อของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ รวมทัง้ตราประทบัของนิติบคุคล (ถา้ม)ี 

ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชื่อของผูร้บัมอบ และ  

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้) ซึ่ง

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และ 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาเอกสารอ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงาน

ราชการ ท่ียังไม่หมดอายุ ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ผูม้อบฉันทะ ตามขอ้ 1.) 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาเอกสารอ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงาน

ราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ค) กรณีผูถื้อหุน้ซึ่งมิใช่สญัชาติไทย หรือนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

 ใหเ้ตรียมเอกสารมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณี ข) โดยเอกสารท่ีมิไดม้ี

ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนัน้ 

รบัรองความถกูตอ้งพรอ้มคาํแปล 

ขอใหท่้านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) พรอ้มเอกสารการมอบ

ฉนัทะดงักล่าวขา้งตน้ (โดยสแกน หรือถ่ายรูปเอกสาร) ใหบ้รษิัทฯ ภายในวันที ่27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง 

E-mail ของเลขานกุารบรษิัท ท่ี cs@gmmgrammy.com  

3) เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1) หรือขอ้ 2) จากท่านภายในวนัท่ีกาํหนดแลว้ บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบ

เอกสารเพ่ือยืนยนัตวัตนและยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุฯ ตามขอ้มลูสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้

ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ ลิง้คเ์ข้าร่วมประชุม

เฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลท่ีผู้ถือหุ้นหรือ 

ผู้รับมอบฉันทะ (ท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ) ท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันก่อน 

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ขอใหท่้านศกึษาคู่มือการเขา้ใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ท่ีไดจ้ดัส่งใหท่้านทางอีเมลโดยละเอียด 

กรณีท่านยงัไม่ไดร้บัลิง้คเ์ขา้ร่วมประชมุเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเขา้ใชง้านระบบภายในวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

กรุณาติดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที 
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4) ทั้งนีก้ารใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ไดก้ับ คอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ค แท็ปเล็ต หรือ

โทรศัพทม์ือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน โดยระบบ

รองรบัการเขา้รว่มประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ 

กรณีมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  

โปรดติดต่อ บรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั โทรศพัท ์097-087-2591 หรือ 089-5275588  

หรืออีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com 

5) สาํหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน  

“เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนสาํหรบัวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของ

ท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

6) การส่งคาํถามล่วงหนา้ เพ่ือใหไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุและเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี หากมี

คาํถามท่ีประสงคจ์ะใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ้หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ของบริษัทฯ 

สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ตามแบบฟอรม์ส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) ถึงเลขานกุารบรษิัท ทางอีเมล cs@gmmgrammy.com  
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