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ข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Shareholder Meeting)  
เอกสารส าหรับยนืยันตัวตนในการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 

 

ดว้ยความหว่งใยและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (“โควิด-19”) ระลอกใหม่ในประเทศไทย บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ “การประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Shareholder Meeting)” เพียงรูปแบบเดียว ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ซึ่งการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Shareholder Meeting) มีขัน้ตอนการลงทะเบียนท่ีแตกต่างจากการประชุมในรูปแบบปกติ ดงันัน้ บริษัทจึงขอ
ชีแ้จงแนวทางปฏิบตัใินการเขา้รว่มประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผู้ถือหุน้บุคคลธรรมดา
ซึ่งประชุมดว้ยตนเอง 

เอกสารที่ตอ้งใช ้: 
-  บตัรประจ าตวัประชาชน 

กรณีมอบฉันทะใหผู้้อื่น 

เอกสารที่ตอ้งใช ้: 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
2. ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูถ้ือหุน้ 
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้ับมอบฉนัทะ 
4. เอกสารอื่นท่ีระบใุนสิ่งที่สง่มาดว้ย 7:  
“เอกสารส าหรบัยืนยนัตวัตนในการลงทะเบยีน” 

ส่งเอกสารมายังบริษัท 
1. สง่เอกสารมาท่ี อีเมล:์ Legalpr9@praram9.com 
2. สง่เอกสารฉบบัจริงมาท่ี:  
ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัรงานทางไปรษณีย ์ 
ภายในวันที ่23 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 

 

กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ 
เอกสารที่ตอ้งใช ้: 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
2. ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูถ้ือหุน้ 
3. เอกสารอื่นท่ีระบใุนสิ่งที่สง่มาดว้ย 7:  
“เอกสารส าหรบัยืนยนัตวัตนในการลงทะเบยีน” 

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน 

 

บริษัทท าการจัดส่ง  
ช่ือผู้ใช้ (Username) & รหัสผ่าน (Password) 
ไปยังอีเมลท่ี์แจ้งลงทะเบียนไว้กับบริษัท 

 

วันประชุมผู้ถือหุ้น e-Shareholder Meeting 
เขา้ระบบ Log-in ได้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. 

https://portal.eservice.set.or.th/Account หรือ Scan QR Code 
 (ใชช่ื้อผูใ้ช ้(Username) & รหสัผ่าน (Password) ท่ีบริษัทสง่ให)้ 

เร่ิมการประชุม e-Shareholder Meeting  
เวลา 15.00 นาฬิกา 

 

ลงคะแนนตามวาระ 
และสรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

 

จบการประชุมผู้ถือหุ้น e-Shareholder Meeting 

 

บริษัทตรวจสอบขอ้มูลเพือ่ยนืยนัตวัตน 
และลงคะแนนใหต้ามทีร่ะบุในใบมอบฉันทะ 

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ e-Shareholder Meeting 
ระหว่างวันที ่25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 23 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 

 

1. ผู้ถือหุน้บุคคลธรรมดาซึ่งประชุมดว้ยตนเอง 
ประสงคใ์ชเ้อกสารอื่นๆ เช่น บตัรทางราชการอื่น / 
หนงัสอืเดินทาง ในการยืนยนัตวัตน หรือ 
2. ผู้ถือหุน้นิตบุิคคลซึ่งร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ส่งเอกสารมายังบริษัท 
1. สง่เอกสารมาท่ี อีเมล:์ Legalpr9@praram9.com 
2. สง่เอกสารฉบบัจริงมาท่ี:  
ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตัรงานทางไปรษณีย ์ 
ภายในวันที ่23 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 

 

ลงทะเบียนยนืยนัตวัตนผ่านระบบ 
e-Shareholder Meeting 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Regist
er?refer=QONXFU4gpJKWJBgJtfsvP9DB5jW
xi38CQSEzx7FA0wBKkZZ9lqoNrA%3d%3d  

หรือ Scan QR Code 
 
 
 
 
 
(ตอ้งใชอ้ปุกรณท่ี์สามารถถ่ายรูปขณะลงทะเบียนได)้ 

https://portal.eservice.set.or.th/Account
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Register?refer=QONXFU4gpJKWJBgJtfsvP9DB5jWxi38CQSEzx7FA0wBKkZZ9lqoNrA%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Register?refer=QONXFU4gpJKWJBgJtfsvP9DB5jWxi38CQSEzx7FA0wBKkZZ9lqoNrA%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Register?refer=QONXFU4gpJKWJBgJtfsvP9DB5jWxi38CQSEzx7FA0wBKkZZ9lqoNrA%3d%3d
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เอกสารส าหรับยนืยันตัวตนในการลงทะเบียน 
 

 1.   ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
 

1.1   กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง 
(1)  บตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ   

        กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

1.2   กรณีมอบฉันทะ 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะ
และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ไดมี้สัญชาติไทย) ท่ียงัไม่หมดอายุของผูม้อบ
ฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีมี
การเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 
 

 

2.   ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล 
 

2.1.  กรณีผู้แทนนิตบุุิคคลของผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง  
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูแ้ทนนิตบิคุคล ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 ซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง 

และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิตบิคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผูถื้อหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี     

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุ คคลซึ่งเป็น     
ผูถื้อหุน้  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูแ้ทน
นิตบิคุคลไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูแ้ทนนิตบิคุคลไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 

2.2.   กรณีมอบฉันทะ    
(1) หนงัสือมอบฉันทะ ตามสิ่งท่ีงมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถููกตอ้ง และลงลายมือช่ือของผูแ้ทน

นิตบิุคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลุของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถููกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและ    

มีขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ซึ่ง่เป็นผูถื้อหุน้  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบคุคล หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีผูแ้ทนนิตบิุคคลไม่ไดมี้
สญัชาตไิทย) ท่ียงัไม่หมดอายุ และผูแ้ทนนิติบคุคลไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีผูร้บั
มอบฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 
 

 

3.   ผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรมแล้ว และผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุุมแทน 
 

3.1.   กรณีผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง  
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูจ้ดัการมรดก ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 ซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้งและ

ลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการมรดก 
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตั้ง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก  
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(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
ผูจ้ดัการมรดกไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก  

 

 3.2.  กรณีมอบฉันทะ  
(1) หนงัสือมอบฉันทะ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และลงลายมือช่ือผูจ้ดัการ 

มรดกและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี

ผูจ้ดัการมรดกไม่ไดมี้สญัชาติไทย) และผูจ้ดัการมรดกไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บั

มอบฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

 

4.  ผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้อนุบาลหรือผู้พทัิกษเ์ข้าร่วมประชุมแทน  
 

4.1.   ผู้อนุบาลหรือผู้พทัิกษเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง   
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถ้วน

ถกูตอ้ง และลงลายมือช่ือของผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูอ้นบุาลหรือ         

ผูพ้ิทกัษ ์
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง     

(กรณีผูอ้นุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ไดมี้สัญชาติไทย) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูอ้นุบาลหรือผู้
พิทกัษ ์ 

 

4.2.   กรณีมอบฉันทะ  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถกูตอ้งและลงลายมือช่ือผูอ้นบุาล     

หรือผูพ้ิทกัษ ์และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูอ้นบุาลหรือ       

ผูพ้ิทกัษ ์ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง       

(กรณีผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ดล้งช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร ับมอบฉันทะท่ียังไม่หมดอายุหรือส าเนาหนังสือเดินทาง               

(กรณีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

 

5.  ผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 และได้แต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสาร ดังนี ้

 

 

5.1   เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian) 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของ

ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
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(3) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน  (Custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย      
ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และหรือเอกสารท่ีส่วนราชการ
ออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

  5.2  เอกสารหลักฐานจากผู้ถอืหุ้น 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และหรือเอกสารท่ีส่วนราชการ
ออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุ ของผูแ้ทนนิติบุคคลและลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-
นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

5.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ไดมี้สัญชาติไทย) ท่ียังไม่หมดอายุของผูร้บัมอบ 
ฉนัทะ กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

6.  กรณีผู้ถอืหุ้นซึง่มิได้มีสัญชาตไิทย หรือเป็นนิตบุิคคลทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี)     
 

โดยเอกสารท่ีจัดท าเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค  าแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิตบิคุคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) รบัรองส าเนาถกูตอ้งของค าแปล 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบฉันทะทุกกรณี 
 

 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคห์รือจะมอบฉันทะให้ นายคณิต แพทยส์มาน หรือนาย

สรณ บุญใบชัยพฤกษ ์กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้
 

 โดยขอ้มลูกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 ซึ่งกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ี ผูถื้อหุน้ก าหนดไว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

 ผูถื้อหุน้โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว  
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์มา บริษัทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดบนหนงัสือมอบฉันทะใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ไวใ้หด้ว้ยแลว้ 

 

 ขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัลงนามแลว้ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผู้ถือหุน้ โดยใช้ซองซึ่งได้จัดส่งมา
พร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดแสตมป์) และน าส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 23 
เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 
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วธิกีารเข้าร่วมประชุุมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น (e-Shareholder Meeting) 
การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 

 

1.  การ Log-in เข้าสู่ระบบและการแจ้งความประสงคเ์พือ่เข้าร่วมประชุม  
 

1.1  ผูเ้ขา้ร่วมประชุุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เขา้สู่ระบบ e-Shareholder Meeting ได้ต้ังแต่ เวลา 13.00 น. ดว้ยช่ือเขา้ใช้
งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้มรหสั OTP ไดท่ี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.2    เม่ือเขา้สูร่ะบบ e-Shareholder Meeting ผูเ้ขา้รว่มประชุมุสามารถกดลิงก ์URL เขา้สู่ระบบ WebEx เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและ 
รบัชมการถ่ายทอดการประชุม e-Shareholder Meeting (การเขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผูเ้ขา้ร่วมประชุุม 
สามารถใชค้อมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค แท็ปเล็ตหรือโทรศพัทมื์อถือท่ีเป็น Smartphone ท่ีมีกลอ้งถ่ายรูปผ่าน 
Web Browser ไดแ้ก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรบัทัง้ระบบปฏิบตัิการ IOS และ Android 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด Cisco WebEx Meeting Application ใน Apple Store และ Google Play Store) 

 

1.3  ส าหรบัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (มีบตัรประจ าตวัประชาชน) ท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง กรุณา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พรอ้มทัง้เตรียมเอกสารส าหรบัยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 เพ่ือ
ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ต้ังแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น.- วันที่ 23 เมษายน 

2564 เวลา 17.00 น. เอกสารท่ีลงทะเบียนดงักล่าวจะไดร้บัการตรวจสอบเพ่ือยืนยันตวัตน เม่ือเอกสารยืนยนัตวัตนถูกตอ้ง 
ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล์แจง้ช่ือเขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใชล้็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) โดยเร่ิมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 

2564 ได้ต้ังแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.  ทัง้นี ้โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม   
ผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 และ คูมื่อการใชง้านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 
8 ไดท่ี้  

 
 
 
 
 
 

1.4  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 1.4.1  ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองแต่ใชเ้อกสารอ่ืนๆ ในการยืนยันตัวตนนอกเหนือจากบตัรประชาชน    

เช่น หนงัสือเดินทาง หรือบตัรทางราชการอ่ืนๆ โดยระบุอีเมลแ์ละเบอรโ์ทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถรบั OTP ได ้ลงใน
เอกสารท่ีจะจดัส่งใหบ้รษิัท และ/หรือ 

 

 1.4.2  ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคท่ี์จะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตาม
ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยกรอกขอ้มลูในหนงัสือมอบฉันทะ ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 
พรอ้มทัง้เตรียมเอกสารส าหรบัการมอบฉนัทะ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7  

 
 

 
 

 https://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf 
หรือ Scan QR Code 

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

https://portal.eservice.set.or.th/Account 
หรือ Scan QR Code 

เข้าสู่ระบบ e-Shareholder Meeting 
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 ขอใหจ้ัดส่งเอกสารทัง้หมดมายังบริษัท ท่ีอีเมล:์ Legalpr9@praram9.com และน าส่งเอกสารตวัจริงโดยใชซ้อง
จดหมายซึ่งไดจ้ัดส่งมาพรอ้มกันนี ้(ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา      

17.00 น. โดยน าส่งท่ี 
 

 
 
 

        
 

 
 

เอกสารดงักล่าวจะใชป้ระกอบการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัตวัตน และเม่ือการยืนยนัตวัตนถูกูตอ้ง ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล ์
 แจง้ช่ือเขา้ใชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใชล้็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Shareholder Meeting)  

   
2. การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 
 

2.1   เม่ือถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ          
e-Shareholder Meeting จะเปิดใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุลงคะแนนเสียง “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  

  
2.2  ผูถื้อหุน้ / ผูร้ ับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ยกเวน้กรณีผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ลงทุน

ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึง่ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
จงึสามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้ 

 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จะตอ้งกลบัมาท่ีหนา้ระบบ e-Shareholder Meeting ท่ีได ้Log-in ไวก้่อนหนา้นี ้โดยการลงคะแนนเสียง
จะตอ้งท าในเวลาท่ีก าหนด หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุม   
มีมตเิหน็ด้วย 

 

2.3  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูถื้อหุน้ท่ีมอบ
ฉนัทะไดท้กุประการตามที่เหน็ควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุดว้ยตวัเอง 

  

2.4  หากผู้ถือหุ้นไดก้  าหนดใหผู้้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ไวล้่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่
ลงคะแนนเสียงในขณะประชมุอีก แตใ่หบ้รษิัทใชเ้สียงตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

 

2.5 ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องท าในเวลาทีก่ าหนด 

 

 ทัง้นี ้ส  าหรบักรณี วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จะมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบคุคล 

 

2.6 ส าหรบัมตขิองที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีปกตใิหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2)  กรณีอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตท่ีิประชมุจะเป็นไปตามกฎหมายหรือ 

ขอ้บงัคบับรษิัทนัน้ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ “การลงมติ” ในแต่ละระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่า
มตใินแตล่ะวาระจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงเทา่ใด 
 

📬 ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตังิาน 

 เลขท่ี 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดมิ) ชัน้ 5  
  ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  โทร. 02 202 9999 ตอ่ 39607 และ 39610  
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(3)   หากคะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(4)   ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะหา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ 

 

2.7  การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและมีการแจง้ผลคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทกุวาระ 
 
 

3.   การส่งค าถามระหว่างการประชุม 
 

กรณีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการถามค าถามระหวา่งการประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกลบัมาท่ีหนา้ e-Shareholder Meeting ท่ีได ้
Log-in ไวก้่อนหนา้นี ้และกดปุ่ มยกมือ 🖐 เพ่ือเขา้ควิถามค าถามหรือสามารถพิมพค์  าถามและส่งผ่านระบบก็ได ้

 

 

4.   การบันทกึภาพการประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษัท 
 

บรษิัทจะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม บริษัทจะน าภาพ
และเสียงท่ีไดบ้นัทกึไวม้าเผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัทท่ี www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 

 
5. นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้น 

 

บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้เป็นหลกั โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเว็บไซตข์องบริษัทท่ี 
www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (e-Shareholder Meeting) สามารถศึกษาวิธีการเข้า
ร่วมประชุม ข้ันตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Shareholder Meeting) การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม 
การลงคะแนน และการถามค าถามในที่ประชุมได้ ตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
ประชุมผู้ถอืหุ้น (e-Shareholder Meeting) ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 8 
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