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ข้อปฎิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสำรยืนยันตัวตนตำมที่ระบุไว้ 

มำยังบริษัทภำยใน วันที่ 5 เมษำยน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุด

ทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง 

Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้ำ    

2 วันก่อนวันประชุม  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุม โดยวิธีส่ง

ขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี ้

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 6.) โดยขอให้

ท่านระบอุีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ 

ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 



  สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8. 

72 
 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าว

ขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร

ค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ (ในกรณี

เป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้ 1.) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2.) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่5 เมษำยน 2565 

• ช่องทาง E-Mail : secretary@addtechhub.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: เลขานกุารบรษิัท บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชัน้ 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 ถนนแจง้วฒันะ  

  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

 
กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบเอกสารครบถว้น

แลว้ ท่านจะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชุม และคู่มือ

การเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM โดยละเอียด 

กรณีทียั่งไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่ำวภำยในวันที ่11 เมษำยน 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 
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2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

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

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

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 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชมุ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบ ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บรษิัท โอเจ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

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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*** กำรประชุม E-AGM นี้จะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำร

ประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำทีบ่ริษัท*** 

 
กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

ท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบ

ฉันทะ (เอกสารแนบ 7.) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม

เอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่5 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์:  secretary@addtechhub.com 

• ทางไปรษณีย:์  เลขานกุารบรษิัท บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชัน้ 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 ถนนแจง้วฒันะ  

  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านไดร้ะบุ

มาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียง

ของ Custodian) 

 
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำก     
และดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อ 

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย

ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทับตราส าคญั

ของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลูผ่านช่องทางต่อไปนี ้
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• ทางอีเมล ์:  secretary@addtechhub.com 

• ทางไปรษณีย:์  เลขานกุารบรษิัท บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชัน้ 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 ถนนแจง้วฒันะ  

  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

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

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• อีเมล ์:   secretary@addtechhub.com 

• ทางไปรษณีย ์:  เลขานกุารบรษิัท บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชัน้ 12 หอ้งเลขที่ 1204-5 ถนนแจง้วฒันะ  

  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

 

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

ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณข์อง

ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูก

จดัส่งไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษิัทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนั

ตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ กรุณาติดต่อ บรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัท์

ที่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 


