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ข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM)  
เอกสารส าหรับยนืยันตัวตนในการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.- 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting 

1.   กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา  
      1.1  ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดา ซึ่งลงทะเบียนประชุมดว้ยตนเอง โดยใชบ้ตัรประจ าตัว
ประชาชน หรือใชบ้ตัรหรือเอกสารอ่ืนๆ เช่น บตัรขา้ราชการ ใบขบัขี่ หนงัสือเดินทาง ฯลฯ       
      1.2  ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ซึ่งมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น (แบบ ก.) หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ (แบบ ข.)  

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.1 

ลงทะเบียนยืนยนัตวัตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=I%2fLK4OSl5vZl605AJJ8

4TNxI%2fjFvrkCRXgu8Tr%2bG2FNewS5i%2bSO7Sw%3d%3d 
หรือ Scan QR Code 

 
(ขณะลงทะเบียนตอ้งใชอ้ปุกรณท่ี์สามารถถ่ายรูปได)้ 

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting 

        กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้และไดแ้ต่งตั้งผูร้บัมอบ
ฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.3 
 

ผูถื้อหุน้กรณีอ่ืนๆ เช่น 
 ผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรมแลว้และผูจ้ดัการมรดกเขา้รว่มประชมุแทน   

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.4 
 

 ผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไรค้วามสารมารถ และผู้
อนบุาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้รว่มประชมุแทน  

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.5 
 

สง่เอกสารมายงับริษัท อีเมลล ์: Legal@praram9.com และ 
สง่เอกสารฉบบัจริงมาท่ี: ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบติังาน 

ตามช่องทางการติดต่อตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 10 
ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บริษัทตรวจสอบขอ้มลูเพื่อยืนยนัตวัตนลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ หรือ
ลงคะแนนใหต้ามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 

บริษัทตรวจสอบขอ้มลูผูถื้อหุน้เพื่ออนมุติัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

2.   กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคล 
      2.1  ผูแ้ทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่ลงทะเบียนประชมุดว้ยตนเอง 
      2.2  ผูถื้อหุน้นิติบคุคล ซึง่มอบฉันทะใหผู้อ่ื้น (แบบ ก.) หรือมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระ (แบบ ข.) 

โปรดดเูอกสารท่ีตอ้งใชต้ามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7.2 
 

ผูถื้อหุน้ไดร้บัยืนยนัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางอีเมล โปรดเก็บรักษา Username และ Password ส าหรับเข้าร่วมประชุม  

วนัประชมุผูถื้อหุน้ (e-AGM) วนัท่ี 22 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้เขา้สูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. และเร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=I%2fLK4OSl5vZl605AJJ84TNxI%2fjFvrkCRXgu8Tr%2bG2FNewS5i%2bSO7Sw%3d%3d 

หรือ Scan QR Code 

 

ผูถื้อหุน้ใชฟั้งกช์ั่น e-Question ส าหรบัเขา้คิวเพ่ือถามค าถาม (สง่ค าถามลว่งหนา้) และ 
ใชฟั้งกช์ั่น e-Voting ส  าหรบัการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชมุ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

จบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเกา้  
ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 
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เอกสารส าหรับยนืยันตัวตนในการลงทะเบียน 

 
 

7.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

 

7.1.1     กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง 

(1) บตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาติไทย) ท่ียงัไม่หมดอาย ุกรณี
มีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

7.1.2 กรณีมอบฉันทะ 

(1) หนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบ
ฉนัทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ     
และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีมีการเปล่ียน       
ช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 
 

7.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

 

7.2.1 กรณีผู้แทนนิตบุุิคคลของผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง  
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูแ้ทนนิติบุคคล ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง

และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิตบิคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
(2) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี     

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ  านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูแ้ทนนิติ

บคุคลไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูแ้ทนนิตบิคุคลไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 

7.2.2 กรณีมอบฉันทะ    
(1)  หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถููกตอ้ง และลงลายมือช่ือของ

ผูแ้ทนนิตบิุคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2)  ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลุของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถููกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่่งเป็น
ผูถื้อหุน้  

(3)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคล หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูแ้ทนนิติบุคคลไม่ไดมี้    
สญัชาตไิทย) ท่ียงัไม่หมดอาย ุและผูแ้ทนนิตบิคุคลไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(4)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ
ฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 
7.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
       และได้แต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสาร ดังนี ้
 

7.3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดยีน (Custodian) 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือ

ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
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(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
(3) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน  (Custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้

อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้มีอ  านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีไม่ไดมี้สัญชาติไทย) และหรือเอกสารท่ีส่วนราชการ
ออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

7.3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถอืหุ้น 

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

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้ 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาติไทย) และหรือเอกสารท่ีส่วนราชการ
ออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-
นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

7.3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ไดมี้สญัชาติไทย) ท่ียงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะ 
กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

 

7.4 ผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรมแล้ว และผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุุมแทน 

 

7.4.1 กรณีผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง  
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับผูจ้ดัการมรดก ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง

และลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการมรดก 
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตั้ง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก  
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้จัดการมรดกท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูจ้ัดการ

มรดกไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก  
 

7.4.2 กรณีมอบฉันทะ  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ซึง่ไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้ง และลงลายมือช่ือผูจ้ดัการ 

มรดกและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2)  ส  าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดก 
(3)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้จดัการมรดกท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูจ้ดัการ

มรดกไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูจ้ดัการมรดกไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
(4)  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้รบัมอบฉันทะท่ียงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ

ฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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7.5 ผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้อนุบาลหรือผู้พทัิกษเ์ข้าร่วมประชุมแทน  
 

7.5.1 ผู้อนุบาลหรือผู้พทัิกษเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง   
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น

ถกูตอ้ง และลงลายมือช่ือของผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์
(3) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้

อนบุาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ม่ไดมี้สญัชาตไิทย) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ 
 

7.5.2 กรณีมอบฉันทะ  
(1) หนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้นถูกตอ้งและลงลายมือช่ือผูอ้นบุาล

หรือผูพ้ิทกัษ ์และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาค าสั่งศาลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ท่ียังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้

อนบุาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษไ์ดล้งช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะท่ียังไม่หมดอายุหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบ

ฉนัทะไม่ไดมี้สญัชาตไิทย) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบฉันทะทุกกรณี 
 

 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคห์รือจะมอบฉันทะให้ นายพิเศษ จียาศักดิ์ หรือ 
ศาสตราจารย ์นท.หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
ของผูถื้อหุน้ก็ได ้
 

 โดยขอ้มูลกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 ซึ่งกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ีผูถื้อหุน้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

 ผูถื้อหุน้โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท  าหนังสือมอบฉันทะ
ดงักล่าวอย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์มา บริษัทไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไวด้ว้ยแลว้ 

 

 ขอความกรุณาจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัลงนามแลว้ พรอ้มเอกสารประกอบตามขอ้ 7.1 – 7.5 แลว้แต่กรณี โดยใช้
ซองซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดดวงตราไปรษณียากร/แสตมป์) และน าส่งหนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบกลับมายังบริษัทภายในวันที ่21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

กรณีผู้ถอืหุ้นซึง่มิได้มีสัญชาตไิทย หรือเป็นนิตบุิคคลทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งจดัท าเป็นภาษาอ่ืน นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ยและ  

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) รบัรองส าเนาถกูตอ้งของค าแปล 
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วธิกีารเข้าร่วมประชุุมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) 
การถามค าถาม การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 

 

1.   การ Log-in เข้าสู่ระบบและการแจ้งความประสงคเ์พือ่เข้าร่วมประชุม  
 

1.1 การเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ผูเ้ขา้ร่วมประชุุมสามารถใชค้อมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ คอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ค 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 
 

1.2 ส าหรบัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา(สญัชาติไทยหรือต่างสญัชาติ) หรือเป็นนิติบุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมดว้ยตวัเองหรือ
ประสงคม์อบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง (แบบ ก.) หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง (แบบ ข.) กรุณากรอก
ขอ้มลูในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. (ในกรณีมอบฉนัทะ) และลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมพรอ้มทัง้เตรียมเอกสารส าหรบั
ยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 และ 7 เพ่ือลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

ได้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น.- วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เอกสารท่ีลงทะเบียนดงักล่าวจะ
ไดร้บัการตรวจสอบเพ่ือยืนยันตวัตน เม่ือเอกสารยืนยันตัวตนถูกตอ้ง ผู้ถือหุน้จะไดร้ับอีเมลแจง้รหัสผู้ใช้งาน (Username)    
และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใชล้็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting 
โดยเร่ิมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ทัง้นี ้ โปรดศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเตมิตามขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 และ
คูมื่อการใชง้านระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกส ์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 ไดท่ี้  

 
 

   https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting 
หรือ Scan QR Code 

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 

1.3 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.3.1 ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น

และไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. หรือ 
1.3.2 ผูถื้อหุน้ถงึแก่กรรมแลว้และผูจ้ดัการมรดกเขา้รว่มประชมุแทน หรือ 
1.3.3 ผูถื้อหุน้เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมือนไรค้วามสารมารถ และผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้รว่มประชมุแทน  

 
กรณีผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1.3.1 – 1.3.3 ซึง่ประสงคท่ี์จะเขา้รว่มประชมุ กรุณากรอกขอ้มลูในหนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาดว้ย 4 พรอ้มทัง้เตรียมเอกสารส าหรบัยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียนปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 7 และขอใหจ้ดัส่งเอกสาร
ทัง้หมดมายงับรษิัท ท่ีอีเมล:์ Legal@praram9.com และน าส่งเอกสารตวัจรงิโดยใชซ้องจดหมายซึ่งไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกนันี ้(ไม่
ตอ้งตดิดวงตราไปรษณียากร/แสตมป์) มายงับรษิัทภายในวันที ่21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยน าส่งท่ี 
 
 



 สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

27 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารดงักล่าวจะใชป้ระกอบการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัตวัตน และเม่ือการยืนยนัตวัตนถููกตอ้ง ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลแจง้รหสั
ผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใชล้็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(DAP             
e-Shareholder Meeting)  

 

1.4 ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุุมสามารถล็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ต้ังแต่เวลา 
13.00 น. ดว้ยรหสัผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้มรหสั OTP ไดท่ี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

1.5 เม่ือเขา้สูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผูเ้ขา้รว่มประชมุกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม” และยอมรบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขการ
เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม” โดยโปรด
ยืนยนัรายช่ือและจ านวนเสียง พรอ้มทัง้กรอกรหสัผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) 
 

2.   การส่งค าถามระหว่างการประชุม 
 

2.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการถามค าถามระหวา่งการประชมุ สามารถท าได ้2 กรณี ดงันี ้ 
2.1.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค  าถามได ้โดยกดปุ่ ม “ส่งค าถาม” และเลือกวาระการประชุมท่ีตอ้งการจะถามค าถาม 

และพิมพค์  าถามที่จะสอบถามล่วงหนา้ เสรจ็แลว้กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” หรือ 
2.1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความประสงค์ท่ีจะถามค าถามแบบถามด้วยตนเองในแต่ละวาระโดยกดปุ่ ม             

“ส่งค าถาม” แลว้เลือกวาระการประชุมท่ีตอ้งการจะถามค าถาม และพิมพเ์ข้าคิวเพ่ือถามค าถามเสร็จแล้วกดปุ่ ม     
“ส่งค าถาม” เม่ือถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจะเรียกช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอให้เปิดไมคแ์ละเปิดกลอ้ง เพ่ือถาม
ค าถามดว้ยตนเอง  

 
3.   การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนน 
 

3.1   เม่ือถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอใหท่ี้ประชุุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ          
DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีใหเ้ลือก           
3 ตวัเลือก ไดแ้ก่ “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=I%2fLK4OSl5vZl605AJJ84TNxI
%2fjFvrkCRXgu8Tr%2bG2FNewS5i%2bSO7Sw%3d%3d 

หรือ Scan QR Code 

 
 

ฝ่ายกฎหมายและก ากบัการปฏิบตังิาน 

เลขท่ี 99 อาคารโรงพยาบาลพระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดมิ) 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร. 02 202 9999 ตอ่ 39607, 39608 และ 39610 
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เม่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมกดปุ่ ม “ลงคะแนน” จะตอ้งลงคะแนนเสียงทัง้ในส่วนจ านวนเสียงของตนเอง และของผูม้อบฉันทะ   
(ถา้มีกรณีมอบฉันทะ) แลว้กดปุ่ ม “ส่งคะแนน” และตอ้งลงคะแนนเสียงภายในเวลาท่ีก าหนด โดยหากผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีมติ “เหน็ด้วย” 

  
3.2  ผูถื้อหุน้ / ผูร้ ับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ยกเวน้กรณีผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ลงทุน

ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึง่ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
จงึสามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้ 

 

 

3.3  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูถื้อหุน้ท่ีมอบ
ฉนัทะไดท้กุประการตามที่เหน็ควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 

  

3.4  หากผู้ถือหุ้นไดก้  าหนดใหผู้้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ไวล้่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่
ลงคะแนนเสียงในขณะประชมุอีก แตใ่หบ้รษิัทใชเ้สียงตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

 

3.5 ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้ส  าหรบักรณี วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็น
กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

3.6 ส าหรบัมตขิองที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีปกตใิหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2)  กรณีอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติท่ีประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบับรษิัทนัน้ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ “การลงมติ” ในแต่ละระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่า
มตใินแตล่ะวาระจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงเทา่ใด 

(3)   หากคะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
(4)   ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะหา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ 

 

3.7  การนบัคะแนนเสียงหรือการแสดงผลการลงคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและมีการแจง้ผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทกุวาระ
หลงัปิดการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

 

 

4.   การบันทกึภาพการประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษัท 
 

บรษิัทจะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม บริษัทจะน าภาพ
และเสียงท่ีไดบ้นัทกึไวม้าเผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัทท่ี www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 

 
5. นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้น 

 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บรษิัทจะจดัเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูถื้อหุน้เพ่ือเป็นการปฏิบตัหินา้ท่ีตามที่กฎหมายก าหนด และเพ่ือประโยชนใ์นการใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุน้เป็นหลัก ซึ่งผูถื้อหุน้จะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Policy) โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิที่เวบ็ไซตข์องบรษิัทท่ี www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น (e-AGM) สามารถศกึษาวธิีการ 
เข้าร่วมประชุม ข้ันตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting การรับชมการถ่ายทอดสด 

การประชุม การลงคะแนน และการถามค าถามในทีป่ระชุมได้ ตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น DAP e-Shareholder Meeting ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 8 
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